Jornada de Treball

Ciutats Inclusives i
Plans Locals d’Inclusió
en la construcció europea
7 de juny 2013, Palau Macaya de l'Obra Social
La Caixa, Barcelona
L’impacte de la crisi i la necessitat de nous enfocaments
integrals per abordar des del conjunt de la ciutadania el
repte de la Inclusió obliguen a una revisió crítica i a la
formulació de nous plantejaments. A Catalunya són
moltes les ciutats que han elaborat i desplegat Plans
d’Inclusió Social i que compten ja amb una experiència
considerable en el testeig de solucions innovadores.
La Jornada de Treball “Ciutats Inclusives i Plans Locals
d’Inclusió en la construcció europea”, organitzada
conjuntament per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la xarxa Cities
for Active Inclusion d’EUROCITIES, es proposa analitzar
el recorregut fet fins ara, presentar els millors resultats
assolits i debatre els reptes de futur a la llum del moment
actual i en la perspectiva de la construcció europea i la
cohesió social.
Representants de les ciutats europees que més han
integrat la cultura de la inclusió social activa en la gestió
de les seves problemàtiques socials presentaran les
dificultats trobades i els èxits aconseguits. La presentació
dels darrers plans d’inclusió adoptats permetrà
contrastar amb la resta de ciutats els reptes del moment
actual.
Es proporcionaran noves eines metodològiques i d’anàlisi
i avaluació de resultats i l’actualització de la Guia
metodològica de plans locals d’Inclusió i cohesió social
de la Diputació de Barcelona.

Organitza:

Amb el suport de:

Jornada de Treball

Ciutats Inclusives i
Plans Locals d’Inclusió
en la construcció europea
7 de juny 2013, Palau Macaya de l'Obra Social
La Caixa, Barcelona
9.00 h

Obertura / Intervencions institucionals
Departament de Benestar Social i Família / Carmela Fortuny, dir. general ICASS
Diputació de Barcelona / Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum
Ajuntament de Barcelona / Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports

9.30 h

Conferència “la gestió innovadora en les noves polítiques locals d’inclusió
social”, a càrrec d’Àngel Miret Serra, gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports de l’Ajuntament de Barcelona

10.15 h

Taula rodona 1
Moderador: P. Josep Berga i Vayreda, regidor de Benestar Social i d’Oportunitats
i primer tinent d’alcalde d'Olot
Ciutats inclusives a Europa, exemples de bona pràctica
Rotterdam, Birmingham, Estocolm, Sofia

11.15 h

Pausa-cafè relacional de peu dret

11.45 h

Taula rodona 2
Moderador: David Saldoni, alcalde de Sallent i president de la Comissió de
Benestar Social i Participació de l’ACM
Ciutats inclusives a Europa, exemples de bona pràctica
Brno, Bolonya, Copenhaguen, Barcelona

12.45 h

Els Plans d’Inclusió a Catalunya
Moderador: Lluís Grande, subdirector general d’Anàlisi i Programació de l’ICASS
Suport del Departament als plans locals d’inclusió social de Catalunya/ Xavier Delgado
El Pla d’Inclusió Social de Barcelona: estratègia compartida i de ciutat / Jordi Tolrà
Suport de la Diputació de Barcelona als plans locals d’inclusió social / Núria Font
Debat

13.30 h

Taula Rodona 3
Moderador: Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat
L’estratègia compartida amb la societat civil en l’elaboració i gestió de plans
d’inclusió social
Taula del Tercer Sector / ACBI / ECAS / Debat

14.15 h

Conclusions i cloenda
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