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Projecte Tractor Barcelona Garantia Social 
Conferència 2017: Garantir la cobertura de les 
necessitats essencials 
Dimarts 30 de maig de 9:30 - 14 hores 

UPF Barcelona School of Management 

  
Presentació 

La Conferència s’emmarca en el projecte tractor Barcelona Garantia Social de 
l’Acord Ciutadà que pretén garantir a les persones o famílies de la ciutat la cobertura 
de les principals necessitats bàsiques o vitals en relació al dret a l’alimentació i a una 
temperatura adequada per al seu habitatge o accés als subministraments bàsics amb 
criteris de dignitat. Concretament: 

1. Garantir el dret a l’alimentació. 

2. Garantir l’accés als subministraments bàsics (energètics i hídrics). 

3. Garantir productes no alimentaris i serveis de primera necessitat. 

El projecte tractor, a través del seu Grup d’Impuls i Seguiment (GIS) format per 
entitats i institucions de l’Acord que treballen en aquest àmbit, treballa per la concreció 
de projectes i accions compartides, a partir de la cooperació, la confiança i el 
coneixement mutu. 

La Conferència d’enguany esdevindrà un espai per presentar els diversos treballs 
elaborats pel GIS, focalitzant-se d’una manera especial en l’àmbit del dret a 
l’alimentació. 

 
 
Objectius 

1. Compartir criteris i coneixements entre els diferents serveis municipals i de les 
entitats socials en l’àmbit de la garantia de les necessitats essencials.  

2. Presentació dels mapes i els resultats de les recerques de recursos elaborades pel 
GIS, en relació a: 

 El dret a l’alimentació 2016. 

 El dret als subministraments bàsics. 

 El dret als productes no alimentaris i serveis de primera necessitat. 

3. Presentar i debatre la proposta de “Criteris per avançar cap a un model per garantir 
el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona” per tal de: 

 Compartir criteris de consens de ciutat.  

 Definir accions concretes i prioritzar. 

4. Promoure la reflexió i debat per avançar en noves maneres d’organització per 
treballar de forma més coordinada i més complementària. 
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A qui s’adreça  

És una Conferència tècnica adreçada al personal tècnic, directiu i voluntari de les 
entitats socials de la ciutat i els serveis municipals que treballen a Barcelona per 
garantir la cobertura de les necessitats essencials de les persones. 

 
Programa  

Hora Programa  

09:00 Acollida i lliurament de la documentació 

09:30 Benvinguda  

Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i presidenta de l’Acord 
Ciutadà 

09:45 Presentació dels mapatges i recerques del Projecte Tractor 

Antoni Vinagre, Creu Roja a Barcelona 

Patrici Hernández, Institut Municipal de Serveis Socials 

Elisa Gutiérrez, Associació Benestar i desenvolupament 

Àgata Miquel, Fundació Formació i Treball - Roba Amiga 

10:30 Presentació dels “Criteris per avançar cap a un model per garantir 
el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona” 
Albert Sales, Tinença de Drets Socials 

Mercè Vidal, Nutrició Sense Fronteres 

Joaquim Ventura, Creu Roja a Barcelona  

Mariona Ortiz, Fundació Banc de recursos 

Mercè Darnell, Càritas Diocesana de Barcelona 

Lluís Fatjó-Vilas, Fundació Banc dels Aliments 

11:15 Pausa - cafè  

11:45 Grups de treball 

▪ El dret a l’alimentació. 

▪ El dret als subministraments bàsics (energètics i hídrics). 

▪ El dret als productes i serveis de primera necessitat no alimentaris. 

13:30 Posada en comú i cloenda 
Jordi Sánchez, Gerent de l’ Institut Municipal de Serveis Socials 

Portaveus dels grups de treball i membres del GIS 

 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 

 

Grups de treball  

S’organitzaran diversos grups de treball on es debatrà els tres àmbits d’actuació del 
Projecte Tractor amb els següents objectius: 

1. Debatre els documents presentats: fer aportacions, propostes de canvis i 
modificacions. 

2. Definir i prioritzar els temes més importants a impulsar a la ciutat. 

3. Reflexionar sobre com es pot promoure una millor coordinació a la ciutat. 
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Documentació 

Preguem que us descarregueu prèviament els documents que es 
presentaran i es treballaran durant la Conferència, segons el grup de treball en el 
qual estigueu inscrits. 

▪ Documentació del grup "El dret a l’alimentació": 

1. “Criteris per avançar cap a un model per garantir el dret a 

l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona” (pendent). 

2. Mapatge de recursos alimentaris a la ciutat de Barcelona. 

▪ Documentació del grup "El dret als subministraments bàsics (energètics i 

hídrics)": 

1. Recursos en l’àmbit del drets als subministraments bàsics 

(energètics i hídrics). 

▪ Documentació del grup "El dret als productes i serveis de primera 

necessitat no alimentaris": 

2. Recursos no coberts per la sanitat pública. 

3. Bancs de productes no alimentaris. 

Podreu trobar els documents al següent enllaç: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html  

 

 

 

Inscripcions 

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

Per a més informació: 93.302.75.69 (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 
hores i divendres de 9-14 hores). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html
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Com arribar-hi? 

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. 

 

 

 

 


