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).

24 de Maig de 2018
Espai Jove La Fontana
Entrada pel Carrer Gran de Gràcia, 190-192
11:30-14:30 hores
(recepció de 11:00 a 11:30 hores)

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 5 dies
laborables al tel. 93.413.27.31 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat

Com arribar
Espai Jove La Fontana (pel Carrer Gran de Gràcia, 190-192)

Assemblea
2018
Coproducció de
polítiques socials
per la reducció de
desigualtats

Més informació
Més informació a la pàgina web de l’Acord Ciutadà a:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/assemblea.html

www.bcn.cat/barcelonainclusiva
@AcordCiutada
#BCNinclusiva

Presentació i objectius
El dijous 24 de maig de 11:30 a 14:30 hores, tindrà lloc
l’Assemblea anual de l’Acord Ciutadà.
Enguany, a més de fer balanç de l’activitat impulsada l’any 2017 i
debatre i aprovar el pla de treball de l’Acord Ciutadà pel 2018-2019
es pretén debatre entorn la coproducció de polítiques socials per la
reducció de desigualtats.

Programa
11:00
11:30

12:40

Aportacions i debat
Sessions en grup: tres temes clau per la reducció de
desigualtats socials.
Presentació i debat
Expulsions i
Garantia de
gentrificació
rendes
Conversa amb
Anna Vergés,
directora de
l’Observatori
Metropolità de
l’Habitatge de
Barcelona i David
Bravo, arquitecte.

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
membres del Consell de la Governança de l’Acord, les
organitzacions que formen part de les diverses Xarxes d’Acció i
projectes tractors de l’Acord i les organitzacions compromeses
amb l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials
2017-2027.

Benvinguda
Balanç 2017 i pla de treball 2018-2019 de l’Acord Ciutadà:
el desplegament del pla d’acció de l’Estratègia d’inclusió i
de reducció de les desigualtats socials.
Laia Ortiz. Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i Presidenta de l’Acord
Ciutadà
Sergi Martí. Cap del Departament de Participació Social
Noelia Palacios. Referent de la Xarxa NUST
Annabel Pallàs. Referent de la Federació Catalana del Voluntariat Social

Per una banda, volem aprofitar aquest espai d’encontre per
explicar les noves Xarxes d’Acció i nous projectes tractors que
s’estan impulsant en el marc de l’Estratègia d’inclusió i de reducció
de les desigualtats socials 2017-2027.
I d’altra banda, volem exposar i debatre amb les organitzacions de
l’Acord Ciutadà sobre temes claus per la reducció de les
desigualtats socials identificats a l’Estratègia, com són la
gentrificació i les expulsions, la renda bàsica de ciutadania i el
salari mínim de ciutat. Amb aquesta finalitat s’organitzaran tres
sessions en grup simultànies, en les que comptarem amb la
participació de persones expertes en aquests temes, tant de
l’àmbit municipal com de la societat civil, que iniciaran i centraran
la reflexió.

Recepció dels participants i recollida documentació

Condueix la
conversa: Àngels
Guiteras, Gerent de
l’Associació
Benestar i
Desenvolupament

14:00

Salari mínim de
referència

Conversa amb Daniel
Raventós, president
de la Xarxa Renda
Bàsica i professor de
Sociologia a la Facultat
d’Economia i Empresa
de la UB i Lluís
Torrens, director de
Planificació i innovació.
Àrea de Drets Socials.

Conversa amb Jordi
Suriñach, Catedràtic
d’Economia Aplicada de
la UB i director del
Laboratori d’economia
AQR-Lab i Paco
Ramos, director
Executiu d'Estratègies
de Foment de
l'Ocupació.

Condueix la conversa:
Míriam Feu,
responsable d’Anàlisi
Social i Incidències de
Càritas Diocesana.

Condueix la conversa:
Enriqueta Duran,
secretaria de Polítiques
Socials de la UGT de
Catalunya

Conclusions de les sessions en grup i cloenda
Conductores dels grups
Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació social.

