
A qui s'adreça 

L’Assemblea la conformen totes les organitzacions membres de 

l’Acord, entitats socials, col·legis professionals, universitats, 

organitzacions empresarials, associacions comunitàries i de veïns, 

sindicats, patronals,  i l’Ajuntament de Barcelona. 

Enguany s’adreça molt especialment a les organitzacions que 

formen part de les diverses Xarxes d’Acció, els grups d’impuls i 

seguiment dels Projectes Tractors i el Consell de la Governança de 

l’Acord Ciutadà. 

 

Inscripcions 

Les places són limitades. Preguem realitzin la inscripció online a: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions_assemblea.html 

Per a més informació: 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 

UPF Barcelona School of Management 

Balmes, 132 - 134 

Metro Diagonal, L3, L5/ FGC Provença L6, L7/ BUS 6, 7, 20, 33, 67, 68, 

V15, H8, H10

 
 

 

Dimecres 29 de març de 2017 
UPF Barcelona School of Management 

Balmes, 132 - 134 
9:30-13:00 hores  

(recepció a partir de les 9 hores) 
 

 
  

www.bcn.cat/barcelonainclusiva 
 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 

 

 

Assemblea 

2017 
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Presentació i objectius 

El proper, dimecres 29 de març, de 9:30 a 13 hores, tindrà lloc 

l’Assemblea anual de l’Acord Ciutadà, per fer balanç de l’activitat 

impulsada l’any 2016 i debatre i aprovar el full de ruta de l’Acord 

Ciutadà pel 2017-2018. 

Volem aprofitar aquest espai d’encontre per treballar i debatre 

l’Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 
amb les entitats i organitzacions de l’Acord i, molt especialment, amb 

les Xarxes d’acció i els Projectes Tractors.   

Aquesta Estratègia esdevindrà el nou pla d’inclusió social, que tindrà 

un horitzó temporal de 10 anys, i que pretén aglutinar les actuacions 

d’inclusió social de tots els actors de la ciutat i de totes les àrees 

municipals que es relacionen amb l’àmbit de la inclusió social. 

Per avançar en la construcció de l’Estratègia d’inclusió social i de 

reducció de les desigualtats de la ciutat, s’organitzaran 4 grups de 

treball, per debatre i contrastar els principals temes, objectius i 

accions de l'Estratègia i avançar en la construcció dels objectius de 

ciutat per als propers 10 anys.  

A les sales dels grups de treball es disposarà de cafè, begudes i un petit 

refrigeri. 

Documentació 

Podeu descarregar-vos la documentació de l’acte al següent enllaç: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/assemblea.html 

 Document marc de l’Estratègia. 

 Plantejament i metodologia de l’Estratègia. 

 Document TOP Estratègia Inclusió, temes crítics, objectius i 

propostes (síntesi de plans). 

 Document “Cap a la síntesi estratègica”. 

Per participar als grups de treball us recomanem especialment llegir 

prèviament a la reunió el document marc de l’Estratègia i el document 

“Cap a la Síntesi estratègica”.  

Programa 
  

 
 

9:00 Recepció dels participants i recollida 

documentació 

9:30 Benvinguda i presentació de l’Estratègia d’inclusió 

social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 

Laia Ortiz. Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i 

Presidenta de l’Acord Ciutadà 

Oriol Illa. President de la Taula d’Entitats del tercer 

Sector Social de Catalunya. 

10:15 Grups de treball: avançar en la construcció de 

l’Estratègia  
1) Créixer a la ciutat: educació, cultura i 

esports.  

Aula 210 
(planta 2) 

2) Viure a la ciutat: habitatge i altres 

necessitats fonamentals. 

Aula 211 
(planta 2) 

3) Treballar des de la ciutat: ocupació de 

qualitat i inclusiva.  

Aula 212 

(planta 2) 

4) Conviure a la ciutat: suport a 

l’autonomia, valorització de les 

diferències i construcció de comunitat. 

Aula 207 

(planta 2) 

 

12:15 Balanç 2016 i propostes de futur 2017-2018 

Josep Villarreal. Director d’estratègia i Innovació social. 

Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

Immaculada Pinar, Xarxa XIB. 

Dolors Líria. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

12:45 Debat i aprovació, si s’escau, del balanç i les 

propostes de futur 

13:00 Fi de l’acte 

 Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a 

persones amb discapacitat auditiva, física, visual, etc. preguem ens ho comuniqueu amb 

una antelació de 3 dies laborables al tel. 93.413.27.31 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat 
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