
A qui s'adreça 

És una Jornada adreçada a les organitzacions de l’Acord i oberta a 
totes les persones que les entitats, empreses i institucions de l’Acord 

Ciutadà vulguin convidar. 
 

 

Inscripcions 

Les places són limitades. 

Preguem realitzin la inscripció online, indicant el grup de treball al qual 
participar, a 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions_jornada.html 

Per a més informació: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/jornada_anual.html 
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). 

 

Com arribar 

Roc Boronat, 138 

Metro Línia 1 Glòries 
Tram T4 Glòries (Ca l'Aranyó) - T5 i T6 Glòries (La Farinera) 

Bus H14, B25, B20, 192, 92, 42, 40, 7, 6  

 

 
 

 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. 

 

Dimecres 8 d’abril de 2015 
Universitat Pompeu Fabra  

Campus del Poblenou 
Roc Boronat, 138, 9 hores 

(inscripcions a partir de les 8:30 hores) 
 

 

 
 

www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 
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Objectius 

 Esdevenir l’espai d’assemblea anual de l’Acord per fer 
balanç l’activitat de l’Acord i exposar les perspectives de 

futur. 

 Facilitar un espai de debat i participació entorn el 

desplegament de les línies estratègiques i els projectes 
tractors de l’Estratègia Compartida. 

 Promoure un espai de reflexió i intercanvi entre les 

persones assistents a la jornada. 

 

Tallers de debat i participació 

Per facilitar un espai de trobada, reflexió i treball conjunt entre 
professionals, gestors/es, experts/es i la ciutadania que treballa 

per millorar la inclusió social a la ciutat, s’organitzaran 4 tallers 
simultanis en funció de 4 àmbits, que corresponen als PROCESSOS 

de: 

1. SOCIALITZACIÓ EN LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I 
FAMÍLIA. 

2. ENVELLIMENT I AÏLLAMENT. 

3. DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA. 

4. EXCLUSIÓ I POBRESA SEVERA. 

A cada grup es debatrà entorn a les següents 4 preguntes: 

 Com apoderar i implicar més a les persones ateses i 
als seus familiars? 

 Com implicar més a la ciutadania? Per exemple en 
temes de participació comunitària, moviments veïnals, 
voluntariat, etc. 

 Com millorar l’eficiència i la cooperació en el tercer 
sector social? 

 Com promoure un ajuntament més relacional i 
inclusiu? 

 

Programa 
  

 
 

 

8:30 Recepció dels participants i recollida documentació 

9:00 Benvinguda 

9:05 Balanç Acord Ciutadà 
Maite Fandos, Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i presidenta 
del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà. 
Ignasi Sagalés, director de l’Associació Educativa Integral del Raval i representant 
de la Taula de Coordinació de Xarxes. 
Rafel López, membre del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i 
representant del Consell de Govern de l’Acord. 

09:45 Tallers de debat i participació 

1) Processos de socialització en la infància, adolescència, joventut i família 

2) Processos d’envelliment i aïllament. 

3) Processos de diversitat i convivència. 

4) Processos d’exclusió i pobresa severa. 

11:00 Pausa 

11:30 Salutació de l’Alcalde de Barcelona  
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. 

11:45 Conclusions dels tallers 
Relators i relatores dels 4 tallers. 
Coordina Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació de l'Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports. 

12:30 Taula Rodona: “Els reptes de l’Acord Ciutadà i el futur del 
benestar a les ciutats” 
Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. 
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona 
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 
Maite Montagut, llicenciada en Ciències Econòmiques i Doctora en Sociologia, 
Universitat de Barcelona.  
Coordina Àngel Miret, gerent de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

13:45 Cloenda 
Representants d’entitats i organitzacions del Consell de Govern de l’Acord. 
 

 

 

 

 

 


