12 de novembre
El Born Centre de Cultura i Memòria

Àgora
Ciutadana
2018
Una ciutat compromesa
socialment

Amb el suport de:

L’Àgora Ciutadana 2018, organitzada per la Xarxa
per una Ciutadania Activa i Compromesa (XCAC),
vol visibilitzar la importància de la implicació ciutadana
en la garantia dels drets socials i promoure el compromís
social de la ciutadania en les seves diferents formes
i àmbits de la vida quotidiana.

Àgora
Ciutadana
2018

16:00 h Acollida i recepció de les persones assistents
16:30 h Benvinguda

El compromís ciutadà i la responsabilitat
pública en la defensa dels drets socials

Una ciutat
compromesa
socialment

Charo Sillero, vicepresidenta de la Federació Catalana
del Voluntariat Social.
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.

#ÀgoraCiutadana2018

barcelona.cat/barcelonainclusiva

16:45 h

L’acció col·lectiva per la defensa
dels drets socials
Diàleg entre:
Carla Valle, secretària general de Casals de Joves de Catalunya.
Toni Puig, expert en urbanisme, ciutats creatives, gestió cultural
i polítiques públiques.
Alba Gómez, gerent de la Confederació d'Associacions Veïnals
de Catalunya.

17:30 h

La Barcelona de la gent compromesa
Presentació d’experiències de persones socialment
compromeses amb la ciutat:
Eduard Sala, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Juan Elvira, Banc del Temps de Porta.
Beatriz Blanco, Consell de la Joventut de Barcelona.
Xavier Civit, AA.VV. de Sant Genís del Agudells.
Fernando Valero, Amics de la Gent Gran.
Humildad Garrido, cuidadora.
Raúl Iniesta, Fundació Nostra Senyora dels Àngels.

18:45 h

Presentació del programa “Actius de l’Acord”
Reconeixement a les entitats i persones que treballen
per promoure una ciutadania més activa.
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament
de Barcelona i presidenta de l’Acord Ciutadà.
Mireia Dolz i Esther Prats, membres de la Xarxa per una
Ciutadania Activa i Compromesa (XCAC).

Conducció
i presentació de l’acte
a càrrec d’Olga
Valencia, periodista
de betevé.

19:00 h Cloenda
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament
de Barcelona i presidenta de l’Acord Ciutadà.

19:15 h Refrigeri

