
 

                                                                                                     
 
Promou : 

Jornada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  
Presentació del  

Marc Estratègic per a l’Acció Social de Barcelona 
dimarts  10  juny  2008  
World Trade Center Barcelona (Moll de la fusta s/n) 

Presentació L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, entès com un espai de diàleg que facilita 
i promou acords de col·laboració amb una visió compartida de la ciutat, incorpora el 
Marc Estratègic per a l’Acció Social com un full de ruta que aporta un horitzó pel que 
fa a les prioritats compartides sobre l’acció social a la ciutat.  

La jornada anual de signants i compromisaris de l’Acord pretén presentar públicament 
el Marc Estratègic com un àmbit comú d’actuació, en el qual cada agent social 
concreta i defineix els seus objectius i les seves línies d’actuació. Així, es pretén 
aconseguir una acció coordinada i compromesa entre tots els agents de la ciutat amb 
l’objectiu de construir de manera col·lectiva i compartida una Barcelona més 
cohesionada i més inclusiva. 

Objectius  Visibilitzar que la ciutat, en els seus aspectes socials, és una construcció 
col·lectiva. 

 Presentar el Marc Estratègic com a instrument: una estratègia compartida i 
subjecta a reprogramació permanent.  

• Presentar el procés d’elaboració i els resultats finals (els documents 
elaborats pel Marc Estratègic i enriquits amb les aportacions, propostes i 
esmenes de tots els agents socials implicats) 

• Formalitzar el compromís d’acció: criteris d’actuació comuns i el 
desenvolupament col·laborador de projectes estructurants. 

• Divulgar els instruments de reprogramació permanent de l’estratègia en 
funció dels canvis d’entorn i el desenvolupament de l’estratègia per 
introduir les conseqüències emergents. Per tal de què el Marc Estratègic 
sigui un instrument útil en el marc del qual cada agent social pugui 
concretar i definir els seus objectius i les seves línies d’actuació.  

 Donar a conèixer públicament una diversitat de compromisos que afirmen i 
concreten aquesta voluntat de treballar en una mateixa direcció (individualment –
entitats i institucions), i col·lectivament. 

 Formalitzar el compromís de les entitats i institucions de l’Acord amb les prioritats 
del Marc Estratègic per a l’Acció Social 

 



 

 

Programa  

16:00 Recepció dels participants i lliurament de documentació 

16:30 Benvinguda i presentació 
La Barcelona Social: una construcció col·lectiva 
Ilm. Sr. Ricard Gomà, tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania i president de l’ABAS 
Sr. Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana;  
Sr. Josep Marquès, president de Creu Roja;  
Sra. Assumpció Vilà, Federació Catalana Voluntariat Social. 
 

17:15 Presentació del Marc Estratègic per a l’Acció Social com a instrument: Un acord 
sobre prioritats i Dinàmica de treball. Sr. Francesc Domingo, Fundació Acció Solidària 
contra l’Atur. 

Marc Estratègic per a l’Acció Social com a instrument: Un acord sobre 
prioritats. Sr. Josep Maria Pascual, coordinador de la Secretaria Tècnica de l’ABAS 
Dinàmica de treball. Sra. Pilar Solanes, coordinadora executiva de l’ABAS 

17:45 3 Taules simultànies: Accents de futur i compromisos compartits  
Les taules estaran integrades per representants de: ABD, Acció Solidària contra l’Atur, 
ACISJF, Ajuntament de Barcelona, Associació Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya, Amics de la Gent Gran, Càritas Diocesana, CJB, Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Col·legi de Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya, CC.OO., Creu Roja, FAVB, Federació Catalana de 
Voluntariat Social, Fundació Fias-Prisba Serveis, Fundació Privada Escó, IRES, Sant Joan de 
Déu Serveis Socials, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, UGT. 
 
Coordinació de les taules: Sra. Vanessa Maxé, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències 
Polítiques i Sociologia; Sra. Mercè Tabueña, Ensenyament Universitari de Treball Social de la 
Facultat de Pedagogia de la UB; Sr. Paco Estellés, Centre obert Martí Codolar. 

 Pausa cafè 

19:00 Els compromisos compartits. Impuls i seguiment  
Renovació formal de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
Presentació de la síntesi dels compromisos: Sra. Eva Fernández, presidenta FAVB; Sr. 
Carles Barba, president Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Sr. Rafel 
López, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
Sr. Ricard Gomà, tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania i president de l’ABAS 
Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona 
Cloenda 

Inscripcions i 
informació 

 

Promou: ABAS. Ajuntament de Barcelona / Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
Telèfon: 933 027 569 
Fax:       933 021 444 
A/e:       associacio@bcn.cat 

 Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva (interpretació a 
la llengua de signes o transcripció escrita en pantalla), cal que ho comuniqueu amb una antelació de 5 dies laborables al tel. 933 027 
569, fax 933 021 444, o a l’a/e: associacio@bcn.cat 

                                                       


