L’Acord amb la Marató per la pobresa
el 24 de maig fem visible la Barcelona Social!
El proper dijous 24 de maig l’Acord Ciutadà organitza l’Àgora ciutadana de la
Barcelona Social i un acte participatiu al carrer per fer visible el treball que es
desenvolupa a la ciutat per fer front a la pobresa i l’exclusió. Aquesta activitat
vol esdevenir la contribució de l’Acord a la Marató per la pobresa promoguda
per TV3 i Catalunya Ràdio.
Aquestes activitats s’adrecen al conjunt de la ciutadania i, singularment, a les
persones que formen la Barcelona Social, és a dir aquelles persones
voluntàries de l’àmbit social, aquelles que tenen cura d’altres persones o a
grups d’ajuda mútua i d’intercanvi solidari.
Introducció – Marató per la pobresa
Davant l’evolució de la crisi i com està afectant a la nostra societat TV3,
Catalunya Ràdio i La Fundació Marató de TV3 impulsen una acció
excepcional: la Marató per la pobresa.
És una marató puntual que es farà el 27 de maig, presentada per Antoni
Bassas i Agnès Marquès sota el lema “que ningú es quedi fora de joc”. El
programa combinarà la divulgació i la sensibilització amb l’entreteniment:
reportatges, entrevistes amb testimonis, voluntaris, professionals de les
entitats i experts, accions al plató i connexions amb les activitats.
L’objectiu és mostrar les moltes cares de la pobresa al nostre país a partir de
persones en situació de risc o exclusió social i també a partir de la feina de les
entitats que des de fa temps treballen transversalment en aquest terreny.

La ciutadania que construeix la Barcelona Social
A la Declaració de l’Acord Ciutadà “La Barcelona s’uneix per fer front a la crisi
social” s’assenyala que ens disposem a enfortir el compromís i l’acció solidària
de la nostra ciutadania. En aquesta perspectiva es vol reconèixer i donar a
conèixer que hi ha una bona part de la ciutadania compromesa amb la
Barcelona Social.
En el marc de la celebració de la Marató per la Pobresa de TV3, l’Ajuntament de
Barcelona i l’Acord Ciutadà participaran en aquesta campanya solidària amb la
organització de dues activitats simultànies el dia 24 de maig a la tarda:
a. Àgora Ciutadana de la Barcelona Social
b. Acte simbòlic ciutadà
Aquesta activitat pot ser gravada prèviament per TV3 i emetre’s el dia de la
Marató.
Les activitats de l’Acord en el marc de la Marató per la pobresa
L’activitat de l’Acord tindrà lloc el dia 24 de maig a la tarda de 17 a 20 hores.
S’estructurarà en dues accions simultànies al Poble Sec que culminaran en un
acte simbòlic conjunt:
a. Àgora Ciutadana de la Barcelona Social.
b. Acte simbòlic ciutadà.
a. Àgora Ciutadana de la Barcelona Social.
L’Àgora Ciutadana de la Barcelona Social tindrà lloc a la seu de Sant
Joan de Déu Serveis Socials de 17 a 18:30 hores, amb la participació de
persones voluntàries de les moltes entitats del tercer sector social que
treballen a Barcelona.
Amb l’organització d’aquesta activitat es vol fer un reconeixement al
conjunt de persones i entitats que treballen a Barcelona per reduir la
pobresa, de tal manera que es visualitzi la tasca diària i constant
d’aquestes persones; així com debatre i compartir propostes i
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recomanacions per promoure una major implicació de la ciutadania en
la lluita contra la pobresa.
Els principals objectius de l’Àgora són:


Afirmar i reconèixer la tasca del conjunt de la Barcelona Social
que treballa per reduir la pobresa.



Identificar propostes i recomanacions sorgides de la ciutadania i
per la ciutadania, a fi de promoure una major implicació en la
lluita contra la pobresa.



Visualitzar el conjunt “d’activistes de proximitat” de la ciutat:
persones voluntàries, persones que tenen cura de d’altres i
grups d’ajuda mútua i xarxes comunitàries d’intercanvi.



Compartir coneixements i experiències.

L’Àgora és un espai de debat i d’intercanvi de coneixements adreçat al
conjunt dels sectors de la ciutadania de Barcelona que conformen la
Barcelona Social: persones voluntàries de diferents àmbits (gent gran,
lleure, drogodependències, etc.), persones que tenen cura d’altres
(familiars, bon veïnatge, etc.), grups d’ajuda mútua i xarxes d’intercanvi
solidari.
A l’acte comptarem amb la presència de la Tinent d’Alcalde de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esports, la Sra. Maite Fandos que donarà la
benvinguda a totes les persones assistents.
La dinamització de l’Àgora anirà a càrrec de la periodista i presentadora
de Els Matins de TV3, la Sra. Ariadna Oltra.
En finalitzar es convidarà a totes les persones assistents a desplaçar-se
al Parc de les Tres Xemeneies per participar a l’acte central final de la
dinàmica participativa i convidar a la ciutadania a comprometre’s amb
la Barcelona Social.
Per motius d’aforament, i per garantir la representativitat dels diferents
àmbits del voluntariat, cal formalitzar la inscripció al següent enllaç:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html
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b. Acte simbòlic ciutadà: Barcelona amb la Marató per la Pobresa
De forma simultània, en un inici, amb la celebració de l’Àgora tindrà lloc
un acte participatiu simbòlic al Parc de les Tres Xemeneies del Poble Sec
(de 17 a 20 hores).
Durant tota la tarda-vespre tota la ciutadania podrà participar en un
gran nombre d’activitats i dinàmiques obertes a tothom amb la voluntat
de convidar a la ciutat a sumar esforços per lluitar contra l’exclusió.
L’activitat “CONVERTIM LA CADIRA DEL PARAL·LEL EN EL SÍMBOL DE LA
MARATÓ PER LA POBRESA I EN EL SÍMBOL DE LA BARCELONA SOCIAL”
consistirà en:
1. PUNT D’INFORMACIÓ: punt central on tant els usuaris, ciutadans i participants
de les activitats podran informar-se sobre el continguts i procediments de la
Marató per la Pobresa. Per a aquest punt comptarem amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
2. EL MURAL DE LA SENSIBILITZACIÓ: Amb una estructura de truss muntarem un
gran mural amb tela blanca tensada de 2 metres d’alt per 10 metres de llarg. Els
participants podran intervenir aquesta tela amb missatges entre les 17 i les
19:30 h.
3. JOC DE LA CADIRA: a banda i banda de la cadira escultura podrem jugar al joc de
la cadira de tota la vida, que tots coneixem i on tothom hi pot participar, entre
les 17 i les 19.30 h.
4. FES LA TEVA CADIRA: taller de papiroflèxia per dibuixar i/o escriure missatges
sobre la plantilla d’una cadira de paper: retalla, munta-te-la i cedeix-la
solidàriament per posar-la al voltant de la cadira escultura per crear una petita
exposició, entre les 17 a 19.30 h.
5. ACTE CENTRAL – EMBOLIQUEM LA CADIRA: Cap al capvespre la tela del mural
es retirarà i s’embolicarà la cadira gegant amb tots el missatges i símbols
aportats pels participants. En aquest moment sonarà el tema musical coral de la
Marató.
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L’acte central final entorn la cadira començarà a les 19 hores, amb la participació dels
veïns i veïnes, les persones que hagin assistit a l’Àgora i tothom que s’hi vulgui sumar.
Convertim la cadira del Paral·lel en el símbol de la Marató i de la Barcelona Social!

L’acte simbòlic ciutadà compta amb l’especial col·laboració de:

Més informació al web de l’Acord a www.bcn.cat/barcelonainclusiva
al correu electrònic (acordciutada@bcn.cat) o al telèfon 93.413.27.31.
Twitter @AcordCiutada
#agoramarato
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