
 

 

 

 

 

 

 

5 anys d'Acord! 

 

 

Dimecres 30 de març de 2011 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

C/ Comerç, 36 

9.30 hores 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
El proper dimecres 30 de març tindrà lloc la Jornada Anual de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 
 
Volem aprofitar la Jornada anual d'enguany per celebrar 
l'aniversari dels 5 anys de la signatura de l’Acord 
conjuntament amb totes les entitats i organitzacions que en formem 
part. 
 
L'acte, esdevindrà el moment on posar en valor tot el treball 
realitzat en el marc de l'Acord durant l’any, així com per fer balanç i 
valorar de forma conjunta la trajectòria i recorregut de l'Acord 
durant els seus 5 anys. 
 
Amb aquest objectiu es projectarà l'audiovisual "5 anys d'Acord", en 
el que han participat diverses persones implicades durant aquests 5 
anys, que ens explicaran des de la seva experiència i particular punt 
de vista que és l'Acord i quins són els seus reptes de futur. 
 
Amb l'objectiu d'intercanviar coneixement, s'organitzaran dues 
taules: "Diàlegs. 5 anys d’acord: diferents dimensions de la inclusió" 
integrada per organitzacions de l'Acord i dinamitzada pel Sr. Siscu 
Baiges; i "Reflexions. La governança i l’experiència de l’Acord" en la 
que hem convidat al Sr. Josep Maria Vallès i al Sr. José Manuel 
Fresno. 
 
Durant tota la jornada, hi haurà un espai on conjuntament podrem 
simbolitzar el treball que realitzen les organitzacions diàriament 
amb l'objectiu de millorar la inclusió social de la ciutat. 
 
I per tal de cloure l'acte conjuntament, ens acomiadarem en un 
espai relacional, on podrem gaudir d'uns moments de conversa i 
d'un aperitiu. 



Programa 

09:30 Recepció dels participants i lliurament de documentació 

10:00 Acte Inaugural 

Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona. 
Sr. Ricard Gomà, Segon Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania. 

10:30 Projecció de l'audiovisual "5 anys d'Acord" 

10:45 Diàleg 

5 anys d’acord: diferents dimensions de la inclusió 

Amb la participació de: 

� Teresa Crespo. Entitats Catalanes d'Acció Social. 

� Carles Giner. Consell de la Cultura de Barcelona. 

� Víctor López. Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya. 

� Sonia Martínez. Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i 
l'Adolescència. 

� Núria Paricio. Fundació Tot Raval. 

� Felisa Pérez. Federació Catalana de Drogodependències. 

Dinamització a càrrec del Sr. Siscu Baiges, periodista de Com Radio i sotsdirector 
del programa Tots x tots. 

11:45 Pausa - cafè 

12:15 Reflexions 

La governança i l’experiència de l’Acord 

Amb la participació de: 

� Sr. Josep Maria Vallès. Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i President de l'Institut Català d'Avaluació 
de Polítiques Públiques (Ivàlua). 

� Sr. José Manuel Fresno. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la 
Universitat Complutense de Madrid, autor del llibre "Propuestas del Tercer 
Sector de acción social para una estrategia de inclusión social. 2020 en 
España". 

13:00 Debat obert 

Intervencions de les persones assistents a la jornada. 

13:30 Síntesi i perspectives 

L'Acord: Balanç i reptes de futur 

Sr. Ricard Gomà, Segon Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania. 

14:00 Espai relacional 

Conversa, aperitiu i comiat. 

 

 

 

Construcció col�lectiva 

Al llarg de la jornada, totes les persones tindran la oportunitat de col�laborar 
en una construcció col�lectiva amb l'objectiu de simbolitzar la feina, que 
conjuntament estem fent dia a dia des de les nostres organitzacions, 
treballant per una Barcelona més inclusiva i solidària. 

 

A qui s'adreça 
La Jornada va adreçada a les entitats, institucions, universitats i empreses 
adherides a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

 
Inscripcions 
Les places són limitades. 
Període d’inscripcions: del dilluns 7 al dimarts 29 de març. 
Enviar butlleta d'inscripció a: 

A/e:  acordciutada@bcn.cat 
Fax:  933 021 444 

Per a més informació o inscripcions contacti al telèfon: 933 027 569 (de 
dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i divendres de 9-14 hores). 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

 
Mapa 

 
 

 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 6 dies laborables al tel. 
933 027 569, fax 933 021 444 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat. 


