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Informe Jornada Anual
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

28 de gener de 2019
Born Centre de Cultura i Memòria

+de 700
entitats estem

construint una

Barcelona

més inclusiva
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El present document pretén descriure el desenvolupament

de la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà 2018 i recollir

les principals idees i reflexions exposades.

La Jornada Anual va tenir lloc el dilluns 28 de gener, de

9:30 a 12:30 hores, al Born Centre de Cultura i Memòria

(Plaça Comercial, 12).

Va ser una Jornada adreçada al conjunt de les

organitzacions de l’Acord Ciutadà. Es va convidar molt

especialment al conjunt d’entitats van participar en

l’elaboració de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les

desigualtats socials, com el seu personal tècnic i voluntari,

com persones usuàries dels seus serveis.

L’acte es va centrar en el compromís de la ciutat de l’Acord

Ciutadà amb les fites de l’Estratègia d’inclusió i reducció

de les desigualtats socials, que marquen la Barcelona a la

qual es vol arribar l’any 2027.

Per aquest motiu, la Jornada va comptar amb la

presentació del projecte “des-iguals” de betevé.

1. 
Presentació
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L’acte, al qual van assistir més de 190 persones, va ser

inaugurat per la presidenta de l’Acord Ciutadà i Tinenta

d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, que va voler

remarcar la importància de posar les polítiques socials al

centre de l’agenda política de les ciutats.

Posteriorment, es va donar pas al Diàleg "L'abordatge de

les desigualtats socials des de la societat compromesa"

entre la Begoña Román i el Nicolás Barbieri.

Un altre moment important va ser la presentació del

projecte “des-iguals” de Betevé, que ha comptat amb la

participació de diferents entitats de l’Acord.

La Jornada va tenir el plaer de comptar amb alguns dels

testimonis que han participat en el projecte i que van

compartir les seves experiències.

L’acte va finalitzar amb la inauguració de l’exposició “Les

fites de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats

socials”, que comptava amb l’obra de 12 artistes de la

ciutat, i amb el dibuix en directe de Juan Linares del

mural “La ciutat sense desigualtats”.

Van participar
més de 
190 persones 

representants de 
les entitats i 
organitzacions  
membres
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La Jornada va tenir com a principals objectius:

▪ Projectar l’Acord Ciutadà i l’Estratègia d’inclusió i

reducció de les desigualtats socials en la ciutat de

Barcelona.

▪ Fomentar el treball conjunt i en xarxa segons noves

maneres de treballar, més innovadores i que

promouen la implicació activa.

▪ Introduir nous espais i formats que fomentin la

interacció entre les persones participants.

▪ Fomentar la participació de les entitats de l’Acord

Ciutadà i de les persones actives i compromeses en el

debat sobre les fites de l’Estratègia d’inclusió.

▪ Identificar nous actors que poden participar de l’Acord

Ciutadà.

Es va animar a participar al conjunt de membres a través

de Twitter i Facebook mitjançant el hashtag

#BCNinclusiva i #JornadaAcordCiutadà mencionant

@AcordCiutada.

2. 
Objectius
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3. 
Desenvolupament 
de la Jornada

9.00 Recepció de les persones assistents 

9:30 
Benvinguda 
Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i Presidenta 
de l’Acord Ciutadà. 
 

9:40 
Diàleg “L’abordatge de les desigualtats socials des 
de la societat compromesa” 
 

 Begoña Román, Presidenta del Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya i professora de la UB. 

 Nicolás Barbieri, investigador de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques (IGOP) i professor de la UAB. 

 

10:30 
Presentació del projecte “Des-iguals” de betevé 
A càrrec de Sergi Vicente, director del mitjà, i de Gabriela 
Grifol, cap del projecte. 
 

 Marc Buxaderas, projecte “Posa un discapacitat a la 
teva vida” i estudiant de Ciències de la Comunicació  
de la UAB. 

 Cecília Borràs, presidenta fundadora de Després del 
Suïcidi - Associació de supervivents (DSAS). 

 Hernán Sampietro, ex-usuari de serveis de salut 
mental i membre d’ActivaMent. 

 Elizabeth Zamora, sociòloga i participant d’un pla 
d’ocupació laboral.   

 Marisa Barón i Iván Canzio, parella del projecte 
‘Viure i Conviure’ de la Fundació Roure. 

 

11:45 
Exposició “Les fites de l’Estratègia d’inclusió i 
reducció de les desigualtats socials” 
Dotze artistes gràfics de la ciutat donen el seu punt de vista 
sobre les desigualtats socials.  

L’artista gràfic Juan Linares dibuixarà en directe el mural “La 
ciutat sense desigualtats”. 

12:30 
Fotografia fi de Jornada 
Fotografia de família de les persones assistents a la Jornada 
amb el mural “La ciutat sense desigualtats” al fons. 
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Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldessa de Drets 
Socials i Presidenta de l’Acord Ciutadà.

Es va donar la benvinguda a totes les persones assistents

a la Jornada Anual 2018 de l’Acord Ciutadà.

Es va explicar que l’Acord Ciutadà és el principal

exponent per respondre a les desigualtats socials de

Barcelona:

▪ Disposa d’una Estratègia d’inclusió i reducció de les

desigualtats socials en què els seus objectius són

referents, tant per les entitats socials que operen a la

ciutat com per l’Ajuntament de Barcelona.

▪ L’Estratègia aplega, a través de les seves accions i

projectes, el compromís d’inversió tant de l’Ajuntament

com de les entitats socials.

▪ Es disposa, entre xarxes i grups tractors, de 14 espais

de coproducció de programes i accions entre la

iniciativa pública i social, que constitueix una

singularitat i referent per les polítiques socials

europees.

▪ L’Acord promou l’acció intermunicipal i coproductiva a

escala de l’àrea metropolitana per poder respondre

conjuntament als desafiaments de la ciutat

metropolitana o ciutat real.

Benvinguda
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Nicolàs Barbieri, investigador de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i professor 
de la UAB.
Begoña Román, Presidenta del Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya i professora de la UB.

El diàleg sobre "L'abordatge de les desigualtats socials

des de la societat compromesa" va tenir lloc entre la

Begoña Román, professora de la Facultat de Filosofia de

la Universitat de Barcelona (UB), i el Nicolás Barbieri,

investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques

(IGOP).

Román i Barbieri van reflexionar sobre la necessitat de

treballar en xarxa per abordar les desigualtats socials i

culturals, la promoció de la participació social i la

democràcia.

El diàleg va ser conduït per Núria Dias, periodista de

betevé.

Diàleg
“L’abordatge de 
les desigualtats 
socials des de la 
societat 
compromesa”
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Sergi Vicente, director de betevé

“El projecte “des-iguals” parteix de l’Acord Ciutadà per

una Barcelona Inclusiva. Més de 700 entitats van marcar

les fites per reduir les desigualtats a la ciutat entre el

2017 i el 2027. I aquestes fites són 12; per tant, el

projecte ofereix una història per a cada fita.

Totes estan detallades al web de des-iguals i un exemple

en són disminuir en un 60% les persones que no poden

mantenir la llar a una temperatura adequada o revertir el

creixement de les desigualtats de renda entre barris.

Rere cada fita, doncs, s’amaga una realitat complexa que

alguns viuen en primera persona. És el cas del Marc, un

jove amb paràlisi cerebral que ha superat tota barrera en

el camí i que es dedica, mitjançant l’humor intel·ligent, a

fer pedagogia de la seva situació.

El projecte inclou més noms que ens ensenyen la cara

d’un escenari, sovint, cru.”

Presentació del 
projecte 
“des-iguals” 
de betevé
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Testimonis del 
projecte 
“des-iguals” 

Marc Buxaderas, projecte “Posa 
un discapacitat a la teva vida” i 
estudiant de Ciències de la 
Comunicació de la UAB.

Elizabeth Zamora, sociòloga i 
participant d’un pla d’ocupació 
laboral. 

Marisa Barón i Iván Canzio, 
parella del projecte “Viure i 
Conviure” de la Fundació Roure.

Hernán Sampietro, ex-usuari de 
serveis de salut mental i membre 
d’ActivaMent.

Cecília Borràs, presidenta 
fundadora de Després del Suïcidi –
Associació de supervivents

Gabriela Grifol, cap del projecte 
“des-iguals”.

El La Jornada va tenir el plaer de comptar amb alguns

dels testimonis que han participat en el projecte i que van

compartir les seves experiències:
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Dotze artistes gràfics de la ciutat van donar el seu punt

de vista sobre les desigualtats socials.

L’artista gràfic Juan Linares va dibuixar en directe el

mural “La ciutat sense desigualtats”.

Exposició “Les fites 
de l’Estratègia 
d’inclusió i 
reducció de les 
desigualtats 
socials”
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La Jornada va acabar amb una fotografia de les persones

assistents a la Jornada amb el mural “La ciutat sense

desigualtats” al fons.

Fotografia fi 
de Jornada 
“La ciutat sense 
desigualtats”
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A partir del formulari contestat per les persones

assistents a la Jornada, s’han obtingut els diferents

resultats:

• La valoració en conjunt de la Jornada va ser molt

positiva (4,5 sobre 5).

• La part més valorada va ser la presentació i la

col·laboració amb betevé del projecte “des-iguals”.

• El diàleg amb la Begoña Román i el Nicolàs Barbieri

sobre "L'abordatge de les desigualtats socials des de la

societat compromesa" també es va valorar molt

positivament.

• L’exposició de les fites de l’Estratègia es va considerar

que era un bon espai de relació entre representants

d’entitats.

4.
Valoració de la 
Jornada
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Programa de la Jornada Anual 2018

Projecte “des-iguals” de betevé

5. 
Documentació i 
informació 
d’interès

../Programa/ProgramaJornada.pdf
https://beteve.cat/desigualtats/
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Consultar que es va dir a Twitter de 

la Jornada:

Veure la galeria d'imatges de 

Facebook:

6. 
Xarxes Socials

https://www.facebook.com/pg/AcordCiutada/photos/?tab=album&album_id=545553889266451
https://wakelet.com/wake/8ca7aa36-6059-402a-97df-cd6563f18199

