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Presentació
A l’abril del 2006, 235 entitats, empreses i institucions de la
ciutat vam signar l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb l’objectiu de treballar plegats per aconseguir una
ciutat més inclusiva.
Avui, 10 anys després, som més de 600 entitats les que
formem part d’aquest espai de participació, de cooperació
publico-privada i d’acció conjunta treballant per construir
una Barcelona més inclusiva i per avançar en els drets
socials de tothom.
L’Acord s’ha anat configurant com un espai referencial de l’acció social que es desplega a la nostra ciutat, exemple del
model social de Barcelona, basat en la visió de què la ciutat
és una construcció compartida i que la fem entre tots i totes.
El proper 27 de setembre, volem celebrar el 10è aniversari
de l’Acord amb el conjunt de persones, entitats, organitzacions i xarxes de la ciutat que treballen a diari per millorar la
inclusió social.
L’acte esdevindrà un punt de trobada, reflexió, acció, posada
en comú i celebració entre tots els actors que conformen i
que han conformat l’Acord.
Amb aquesta finalitat s’impulsaran diversos espais de
diàleg, reflexió i conferències, al mateix temps que es promourà espais de relació i lúdics per celebrar conjuntament
els 10 anys de treball en xarxa per la inclusió social a la
ciutat de Barcelona, a més de refermar el nostre compromís
de continuar treballant en xarxa per avançar en els drets
socials a la ciutat.
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Acte de commemoració
Per commemorar el desè aniversari, us proposem construir
conjuntament una interpretació del món inclusiu de la ciutat
de Barcelona que volem.
Per fer-ho serà imprescindible la participació del conjunt
d’organitzacions de l’Acord abans i durant la jornada.
Penseu quines paraules haurien de formar part del món
inclusiu de Barcelona o paraules que en la vostra opinió defineixin com construir un món més inclusiu. El construirem
durant el transcurs de l’acte.
També podeu fer arribar prèviament les paraules que en la
vostra opinió defineixen el que hauria de ser el món inclusiu
de la ciutat de Barcelona a través del formulari web d’inscripció:
www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html

O compartiu-les a Twitter acompanyades de l’etiqueta:
#BCNinclusiva

2

Taula 10 anys de l’Acord Ciutadà
S’impulsarà una taula amb representants polítics i d’entitats que han tingut un paper rellevant en el transcurs
d’aquests 10 anys amb l’objectiu d‘explicar les singularitats
de l’Acord Ciutadà i posar en valor la feina feta des de la seva
signatura.
S’establiran 4 diàlegs: un primer per parlar dels antecedents
a l’Acord Ciutadà, un segon en relació a la seva constitució i
inicis del treball en Xarxa, un tercer per fer referència a la
seva consolidació i un darrer per reflexionar el present i els
reptes de futur.
En aquests diàlegs participaran persones que han estat
claus per a l’impuls del treball en xarxa i la coproducció en
polítiques socials a la ciutat, des del primer Pla Integral de
Serveis Socials de Barcelona fins als moments actuals.
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Objectius
• Commemorar i celebrar els 10 anys de la signatu-

ra de l’Acord Ciutadà.
Un espai festiu i lúdic de celebració, on al mateix temps,
promoure el compromís de les organitzacions membres
pel futur.
• Promoure espais de coneixement, reflexió i con-

nexió entre les entitats, institucions i organitzacions, i entre les diferents xarxes de l’Acord.
Espais per facilitar la connexió entre les xarxes, la presentació d’experiències, l’intercanvi de recursos i la promoció de projectes compartits.
• Donar a conèixer l’experiència de l’Acord Ciutadà,

com a model innovador propi de governança en
polítiques socials de la ciutat de Barcelona.
Posar en valor la feina feta, explicar les singularitats de
l’Acord, mostrar el seu impacte, avaluar des de l’extern les
seves contribucions a la ciutat.
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A qui s’adreça
És una Jornada adreçada al conjunt de les organitzacions de
l’Acord Ciutadà.
Es convida molt especialment al conjunt d’entitats que
formen part de les xarxes d’acció de l’Acord, perquè participin tant els seus representants, com el seu personal tècnic i
voluntari, com persones usuàries dels seus serveis.
També es convida a participar a persones que han estat
implicades al llarg d’aquests 10 anys (representants polítics, d’entitats i altres organitzacions), membres del Plenari
Municipal, tècnics i representants polítics d’altres administracions, estudiants universitaris d’estudis relacionats amb
les ciències socials, acadèmics de l’àmbit social, tècnics de
serveis socials i de la resta de l’Ajuntament de Barcelona i
empreses inclusives a través de la Xarxa NUST.
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Programa
Durant el transcurs
de la jornada al pati
Joan Coromines
construirem
conjuntament una
interpretació del món
inclusiu de la ciutat
de Barcelona
que volem.
Amb quina paraula
definiries aquest
món inclusiu?
Participa!

11:30h
Recepció i recollida
de la documentació
12:00h
Benvinguda
Oriol Illa, president de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya i membre del Consell
de la Governança de l’Acord.
Llum Delàs, Vice-Presidenta de la
Fundació Roure i membre del
Consell de la Governança de l’Acord.
Ada Colau, alcaldessa
de Barcelona.
12:30h
Conferència – diàleg

“Expulsions: com
combatre-les”
A càrrec de Saskia Sassen,
sociòloga i economista, professora
de sociologia a la Universitat de
Columbia, Premi Príncep d’Astúries
de Ciències Socials 2013 i presidenta del Comitè de Pensament Global.

L’acte serà presentat
i conduït per
Víctor López, d’Equip
Promocions i
Xavier Muixí, periodista i
director dels informatius
de Barcelona TV.
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Per iniciar el diàleg i reflexionar
sobre la ciutat i les desigualtats,
comptarem amb la participació de
Josep Ramoneda, escriptor, filòsof i
periodista, president del Grup 62
i director de l’Escola Europea
d’Humanitats.

Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura
d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva,
física, visual, etc. preguem ens ho comuniqueu amb
una antelació de 6 dies laborables al tel. 93.413.27.31
o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat

14:00h
Dinar en Xarxa
Piscolabis de celebració
15:00h
Espais de diàleg

L’impacte de les xarxes
d’acció
Bones pràctiques
de projectes en xarxa
Nous actors en la defensa
dels drets socials
16:30h
Taula 10 anys de l’Acord Ciutadà
Núria Carrera, Cinquena Tinenta
d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona de 1999 al 2003 i
actualment presidenta del
Col·legi de Treball Social de
Catalunya.
Rafel López, representant del
Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya i president
del mateix de 1997 a 2005.
Ricard Gomà, regidor de Benestar
Social de 2003 a 2007 i Tinent
d’alcaldia d’Acció Social i
Ciutadania de 2007 fins a 2011.
Antònia Giménez, coordinadora
de Creu Roja a Barcelona de 2008
a 2015.

Maite Fandos, Tinenta d’alcaldia
de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports del 2011 fins el 2015 i
actual responsable de Benestar
Social de la Diputació de
Barcelona.
Àngels Guiteras, presidenta de la
Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya des de 2009
fins el 2015.
Laia Ortiz, actual presidenta de
l’Acord i Tinenta d’Alcaldia de
Drets Socials.
Jesús Ruíz, director del Centre
d’Acollida Assís i referent de la
Xarxa d'atenció a persones sense
llar.

17:45h
Conclusions dels espais
de diàleg i cloenda
Laia Ortiz, presidenta
de l’Acord Ciutadà i Tinenta
d’Alcaldia de Drets Socials.
Persones relatores dels Espais
de diàleg.
18:15h
Commemoració dels 10 anys
de l’Acord Ciutadà
amb l’actuació de Clams,
música per la inclusió social,
i la cloenda de la construcció
col·lectiva del món inclusiu.
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Espais de diàleg
S’impulsaran tres espais simultanis pel debat i generació
d’idees:
Espai de diàleg 1:

L’impacte de les xarxes d’acció
Es debatrà entorn el què cal mantenir i reforçar del treball en
xarxa, punts febles a superar i noves idees i projectes pel
treball en xarxa.
Iniciaran la reflexió representants de la Xarxa de centres
oberts d’atenció a la infància i l’adolescència, de la Xarxa pel
suport a les famílies cuidadores i de la Taula de Coordinació
de Xarxes.
Espai de diàleg 2:

Bones pràctiques de projectes en xarxa
Es compartiran bones pràctiques de projectes en xarxa de
coneixement i coproducció compartits entre l'Ajuntament i
entitats i organitzacions.
Per obrir l’espai, representants d’entitats i usuaris presentaran les experiències de la complementarietat de recursos
per l’atenció a les persones sense llar i la diagnosi 2016
impulsada per la XAPSLL, les Càpsules de Vídeo trencant
tòpics relacionats amb l’educació de l’IES Quatre Cantons
amb la Xarxa de Drets dels Infants i el Premi Empresa Innovadora en Conciliació i Temps de la Xarxa NUST.
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Espai de diàleg 3:

Nous actors en la defensa dels drets socials
Es reflexionarà entorn nous actors a la ciutat que treballen
per la defensa dels drets socials, quines són les principals
accions que es realitzen per la defensa dels drets socials, i
quina col·laboració poden establir aquests nous actors amb
l’Ajuntament i amb les entitats del tercer sector social per
millorar la inclusió social.
Obriran la reflexió representants de moviments socials,
entitats socials, entitats territorials, persones voluntàries,
etc.
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Inscripcions
Preguem realitzin la inscripció
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 18 hores i divendres de 9-14 hores).

Com arribar?
CCCB Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
carrer Montalegre, 5
Barcelona
Metro, FGC i Rodalies (parades a Universitat o Plaça Catalunya): L1, L2, L3, L6, L7,
R1, R3, R4, R12, RG1, S1, S2, S5, SS5.
Autobús (parades d’Universitat o Plaça
Catalunya): 7, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 37, 41,
42, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
91, 120, 121, 141, H12, H16, L94, L95, V15,
V17, Aerobús.
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