Inscripcions
Les places són limitades.
Preguem realitzin la inscripció online a la següent adreça:
www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html

Per a més informació:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/espaisdebat.html
93.413.27.31 (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i divendres
de 9 a 14 hores).

Dijous 27 de novembre, 17 hores
Ateneu Barcelonès
C/ Canuda 6
Sala d’actes Oriol Bohigas

Com arribar
Ateneu Barcelonès
C/ Canuda 6
Metro: Línies 3 i 1 – Estació Catalunya
Bus: 14, 41, 42, 55, 59, 91, H16, V15
Ferrocarrils de la Generalitat – Estació Catalunya

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

II Àgora Ciutadana de la Barcelona
Social

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

@AcordCiutada
#BCNinclusiva

Objectius
L’Àgora Ciutadana de la Barcelona Social és l’espai d’encontre de la
ciutadania compromesa socialment amb la ciutat impulsat per l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
La ciutadania compromesa la conformen les persones que realitzen
tasques voluntàries de diferents àmbits a través d’entitats socials,
persones que tenen cura d’altres (familiars, veïns, etc.), persones que
participen en grups d’ajuda mútua, xarxes d’intercanvi solidari,
projectes comunitaris o bancs del temps, entre d’altres.

Programa
16:30

Inscripcions i lliurament de documentació

17:00

Benvinguda

17:05

El valor i la contribució d’una ciutadania compromesa
socialment

Després de l’èxit de la primera Àgora Ciutadana de la Barcelona Social,
celebrada el 24 de maig de 2012 en suport de la Marató per la Pobresa
de TV3, l’Acord Ciutadà impulsa aquesta II Àgora amb un triple
objectiu:
 Posar de manifest l’aportació a la ciutat de les persones que
conformen la Barcelona compromesa socialment des de diferents
àmbits de treball (per exemple, major qualitat de vida i cohesió
social, millor benestar emocional, qualitat democràtica, etc.).

Representants de col·legis professionals de l’Acord Ciutadà.
Persones compromeses socialment que col·laboren amb entitats de
l’Acord Ciutadà.
Debat i intercanvi entre les persones assistents per promoure una
ciutadania activa i compromesa.

18:00

A qui s'adreça
L’acte s’adreça especialment a entitats de l’Acord Ciutadà i a persones
compromeses socialment amb la ciutat.
A l’acte participaran persones voluntàries i compromeses amb la ciutat
per compartir el seu testimoni, col·legis professionals implicats amb
l’Acord Ciutadà per explicar com contribueix el voluntariat a la ciutat
des de diferents àmbits i entitats i organitzacions que gestionen
voluntariat per debatre com promoure una ciutadania més activa.

Reconeixement a les entitats que canalitzen el compromís
social de la ciutadania
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona.
Maite Fandos, presidenta de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i
Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport.
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya.
Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social
de Catalunya.

 Identificar missatges, idees i propostes per promoure encara més
el compromís social de la ciutadania en la inclusió social.
 Reconèixer la tasca que la ciutadania, a través de les entitats
socials, realitza diàriament per reduir la pobresa i millorar la
inclusió social a Barcelona, i la seva contribució per aconseguir una
ciutadania més activa, compromesa, informada, democràtica,
tolerant i solidària.

Maite Fandos, presidenta de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i
Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport.

18:30

Cloenda

Xavier Trias, Alcalde de Barcelona.

Comptarem amb l’especial col·laboració l’Agnès Marquès, periodista de
TV3, que conduirà i dinamitzarà l’acte.

