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).

26 de Març de 2019
Casa del Mar
Carrer d’Albareda, 1-13
11:30-14:15 hores
(recepció d’11:00 a 11:30 hores)

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 5 dies laborables al tel. 93.413.27.31 o a l’a/e:
acordciutada@bcn.cat

Com arribar
Casa del Mar (C/ d’Albareda, 1-13).

Més informació
Més informació a la pàgina web de l’Acord Ciutadà a:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/assemblea.html

www.bcn.cat/barcelonainclusiva
@AcordCiutada
#BCNinclusiva

Presentació i objectius
El dimarts 26 de març d’11:30 a 14:15 hores tindrà lloc
l’Assemblea 2019 de l’Acord Ciutadà.
Els objectius de l’Assemblea 2019 són:
▪ Fer balanç de l’activitat impulsada l’any 2018 per l’Acord
Ciutadà.
▪ Exposar i debatre el Pla de treball de l’Acord Ciutadà pel
2019-2020.
▪ Treballar l’abordatge de les fites de l’Estratègia d’inclusió i
de reducció de les desigualtats socials 2017-2027.
▪ Plantejar el treball d’avaluació de l’Estratègia d’inclusió i de
reducció de les desigualtats socials 2017-2027 que s’iniciarà
a finals d’any.
Amb aquesta finalitat s’organitzaran tres sessions en grup
simultànies, en les que comptarem amb la participació de
persones de la societat civil expertes en aquests temes que
iniciaran i centraran la reflexió.

Programa
11:00

Recepció dels participants i recollida documentació

11:30

Benvinguda

11:40

Balanç 2018 i pla de treball 2019-2020 de l’Acord Ciutadà




12:20



12:50

L’Assemblea la conformen totes les organitzacions membres de
l’Acord, entitats socials, col·legis professionals, universitats,
organitzacions empresarials, associacions comunitàries i de veïns,
sindicats, patronals, i l’Ajuntament de Barcelona.

Dolors Líria, membre del Consell de la Governança i de la
Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores.
Eva González, referent de la Xarxa de Drets dels Infants.
Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació social. Àrea
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Debat i aprovació dels objectius 2019-2020
Presentació i reflexió sobre l’informe sobre la situació social
a Barcelona i l’àrea metropolitana


A qui s'adreça

Enguany s’adreça molt especialment a les organitzacions
membres del Consell de la Governança de l’Acord, les
organitzacions que formen part de les diverses Xarxes d’Acció i
projectes tractors de l’Acord i les organitzacions compromeses
amb l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials
2017-2027.

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

Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació social. Àrea
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Ismael Blanco, professor de la UAB i investigador de l’IGOP.

Sessions en grup: l’abordatge de les fites de l’Estratègia
d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials
Les fites i el
territori

Les fites i les
persones

Les fites i
l’economia

Treball de les fites 2,
6, 9 i 12, relacionades
amb la desigualtat de
rendes, èxit escolar,
esperança de vida i la
convivència entre els
diferents territoris de
la ciutat.

Treball de les fites 7,
8, 10 i 11,
relacionades amb el
patiment psicològic,
la soledat, les
persones cuidadores
i la vida independent
de la ciutadania.

Treball de les fites 1, 3,
4 i 5, relacionades amb
les despeses
d’habitatge, la pobresa
laboral, la pobresa
energètica i la pobresa
severa a Barcelona.

Condueix:
Helena Bové,
referent de la Xarxa
de Centres Oberts.

Condueix:
Immaculada Pinar,
referent de la Xarxa
d’Inclusió Laboral.

Condueix:
Ricard Barrull, referent
de la Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar.

14:00

Conclusions de les sessions en grup i cloenda

14:15

Finalització de l’acte

Persones conductores dels grups

L’Acte serà conduït per Sergi Martí, cap de participació social de
l’Àrea de Drets Socials.

