Jornada de treball sobre la inclusió social als
barris del Besòs de Sant Andreu
Dimarts 27 de febrer de 2018, de 16 a 19 hores.
Sala d’Actes del Centre Cívic del Bon Pastor

Introducció
El treball en xarxa, resultat de la suma esforços col·lectius, contribueix a fer més
productiva, eficient i democràtica la intervenció pública. Implica pensar
conjuntament i de manera estratègica el treball que és competència de
l’Ajuntament (tant des del Districte com des de les diferents àrees) i aquell que
també duen a terme associacions, col·lectius i entitats socials diverses. Tots aquests
esforços s’han de tenir en compte per abordar l’objectiu de millorar les accions en
matèria d’inclusió social als barris de la ciutat.
Aquesta jornada és fruit d’un treball previ de consulta a diferents servies públics i
actors d’iniciativa social en l’àmbit de la inclusió als barris de Bon Pastor, Baró de
Viver i Trinitat Vella. La seva finalitat és avançar en el treball col·laboratiu als
tres barris per tal que:


El lideratge municipal combinat amb la promoció del treball en xarxa permeti
ampliar el marge d’acció i assolir millors consensos.



Es puguin anar consolidant una manera d’actuar conjunta (administració
pública i teixit associatiu) a partir d’accions concretes, mobilitzant les
capacitats i els esforços de tots els implicats en el seu desplegament.

Objectius


Reunir en una única sessió a representants i professionals municipals vinculats
al desplegament de polítiques i serveis d’inclusió social, i a entitats o altres
actors socials que desenvolupen acció social als barris de Baró de Viver, Bon
Pastor i Trinitat Vella.



Exposar el procés de desenvolupament del treball previ sobre la inclusió social
als barris esmentats al conjunt d’agents del territori.



Identificar conjuntament les prioritats i els projectes d’inclusió en marxa en els
barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.



Debatre en torn a aquells espais de treball en xarxa, creats o per crear, des
dels quals poder tirar endavant projectes conjunts (coproduïts) entre
l’Ajuntament i les entitats i organitzacions socials dels barris que afavoreixin la
inclusió social.
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Programa
15:45

Recepció dels participants i recollida documentació

16:00

Obertura institucional

Laia Ortiz Castellví. Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i Presidenta de l’Acord
Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.

El treball compartit als barris del Besòs de Sant Andreu

Joan Manel de Homdedeu. Coordinador de Projectes Territorials, Serveis a les
Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu.

Xarxes d’acció social per als barris del Besòs de Sant Andreu
Explicació de la dinàmica de treball per grups
Rafael López. Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.

16:30

Grups de treball
Grup 1
Promoció comunitària de
la salut i els hàbits
saludables

18:30

Grup 2
Dinàmiques d’inclusió en
el cicle de vida d’infància,
adolescència i joventut

Grup 3
Relacions de convivència i
cohesió comunitària

Conclusions i cloenda

Portaveus dels grups de treball
Carme Turégano López. Gerent del Districte de Sant Andreu.

Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat
auditiva, preguem ens ho comuniqueu amb una antelació de 5 dies laborables al tel. 93.413.27.31 o a l’a/e:
acordciutada@bcn.cat.

Documentació
Recomanem consultar el document Síntesi Estratègica realitzat prèviament a la
celebració d’aquesta jornada i que recull un resum d’indicadors dels barris de l’Eix Besòs,
una síntesi dels programes i accions que es realitzen al territori en matèria d’inclusió social i
un anàlisi qualitatiu resultant del treball de camp realitzat i les propostes de xarxes o
àmbits de treball a impulsar.
Per
a
més
informació
i
documentació
accediu
al
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiasantandreu.html

següent

enllaç:

Inscripcions
Les places són limitades. Preguem realitzin la inscripció online a:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions_jornada.html
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