→ JORNADA

Acció comunitària als barris:
agents implicats i rol
del tercer sector social
13.01.2017 de 9 a 14 hores
Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”
Passeig Sant Joan 108 | Barcelona
#acciócomunitària @ecasacciosocial @LaConfederacio

PROGRAMA
09.00h → Benvinguda a càrrec de Teresa Crespo |
@teresa_crespo, presidenta d’ECAS; Joan
Segarra | @JoanSegarra67, president de la
Confederació; i Jordi Via, comissionat d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona | @AltresEconomies
09.20h → P
 resentació de la dinàmica participativa final
i entrega de cartolines als assistents
09.30h → C
 onferència marc ‘Rellevància de l’acció
comunitària als barris: una perspectiva multiactor dels agents implicats’, a càrrec d’Óscar
Rebollo, director del Servei d’Acció Comunitària
de la Gerència Drets de ciutadania, participació
i transparència de l’Ajuntament de Barcelona
		

Torn obert de paraules

10.20h → T
 aula Rodona ‘L’acció social i comunitària
des de les entitats als barris’, moderada per
Montse Fernández de l’Observatori del Tercer
Sector. Amb intervencions de:

11.20h → Pausa-cafè
11.45h → Diàleg ‘Impacte socioeconòmic i de drets
de l’acció comunitària als barris’, moderat
per Pau Vidal, de l’Observatori del Tercer Sector.
Amb intervencions de:
•A
 nna Fernández, Xarxa d’Economia Solidària |
@XES_cat
•M
 ontse Tohà, IReS | @fundacioires
12.30h → Debat obert: públic, ponents previs (conferència,
taula i diàleg) i moderadors
13.30h → Dinàmica participativa. Identificació de les
aportacions de l’acció comunitària amb cartolines
de colors en un mural col·lectiu i conclusions a
càrrec de Pau Vidal (OTS) | @pauvidal_OTS
13.50h → R
 eflexions finals i cloenda a càrrec de
Jordi Gusi (ECAS) | @jordigusi i Laia Grabulosa
(La Confederació) | @LaConfederacio

• Anna Tomàs, Fundació Els Tres Turons |
@Fundacio3Turons
• Òscar Esteban, Fundació Tot Raval | @TotRaval
• Judit Font, Ateneu 9 Barris | @ateneu9b
• Jordi Ribas, Guinardó Vol Espais | @jordiribas70

Organitzen:

Amb el suport de:

