
Inscripcions 

Les places són limitades. Preguem que realitzeu 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). 
 

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

Com arribar 

Born Centre de Cultura i Memòria (Pl. Comercial, 12) 
 

 

Més informació 

Més informació a la pàgina web de l’Acord Ciutadà a: 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/jornada_anual.html 
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Temàtica 

La Jornada d’enguany se centra en el compromís de la ciutat i de 
l’Acord Ciutadà amb les fites de l’Estratègia d’inclusió i reducció de 
les desigualtats socials, que marquen la Barcelona a la qual es vol 
arribar l’any 2027. 

Per aquest motiu, la jornada comptarà amb la presentació del 
projecte “Des-iguals” de betevé: https://beteve.cat/desigualtats/ 

 

Objectius 

Els objectius de la Jornada Anual són: 

▪ Projectar l’Acord Ciutadà i l’Estratègia d’inclusió i reducció 

de les desigualtats socials en la ciutat de Barcelona. 

▪ Fomentar el treball conjunt i en xarxa en base a noves 

maneres de treballar, més innovadores i que promouen la 

implicació activa.  

▪ Introduir nous espais i formats que fomentin la interacció 

entre les persones participants. 

▪ Fomentar la participació de les entitats de l’Acord Ciutadà i 

de les persones actives i compromeses en el debat sobre 

les fites de l’Estratègia d’inclusió.  

▪ Identificar nous actors que poden participar de l’Acord 

Ciutadà.  

 

A qui s'adreça 

L’acte s’adreça 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 les persones que han estat 

implicades en l’elaboració de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les 

desigualtats socials en la ciutat de Barcelona. 

 

Programa 

9.00 Recepció de les persones assistents 

9:30 
Benvinguda 

Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i Presidenta 
de l’Acord Ciutadà. 
 

9:40 
Diàleg “L’abordatge de les desigualtats socials des 
de la societat compromesa” 
 

 Begoña Román, Presidenta del Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya i professora de la UB. 

 Nicolás Barbieri, investigador de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques (IGOP) i professor de la UAB. 

 

10:30 
Presentació del projecte “Des-iguals” de betevé 
 
A càrrec de Sergi Vicente, director del mitjà, i de Gabriela 
Grifol, productora del projecte. 
 

 Marc Buxaderas, projecte “Posa un discapacitat a la 
teva vida” i estudiant de Ciències de la Comunicació  
de la UAB. 

 Cecília Borràs, presidenta fundadora de Després del 
Suïcidi - Associació de supervivents (DSAS). 

 Hernán Sampietro, ex-usuari de serveis de salut 
mental i membre d’ActivaMent. 

 Arancha Saez, mare monoparental amb dificultats per 
pagar el lloguer.   

 Marisa Barón i Iván Canzio, parella del projecte 
‘Viure i Conviure’ de la Fundació Roure. 

 

11:45 
Exposició “Les fites de l’Estratègia d’inclusió i 
reducció de les desigualtats socials” 
 
Dotze artistes gràfics de la ciutat donen el seu punt de vista 
sobre les desigualtats socials.  

L’artista gràfic Juan Linares dibuixarà en directe el mural “La 
ciutat sense desigualtats”. 

12:30 
Fotografia fi de Jornada 
 
Fotografia de família de les persones assistents a la Jornada 
amb el mural “La ciutat sense desigualtats” al fons. 

https://beteve.cat/desigualtats/

