
Inscripcions 

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

 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 

Born Centre de Cultura i Memòria (Pl. Comercial, 12) 
 

 

Més informació 

Més informació a la pàgina web de l’Acord Ciutadà a: 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/agoraciutadana.html 

 

 

 

12 de Novembre de 2018 
Born Centre de Cultura i Memòria 

Pl. Comercial, 12 
16:30-19:30 hores  

(recepció de 16:00 a 16:30 hores) 
 
 
 

 
 

 
  

www.bcn.cat/barcelonainclusiva 
 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 

#ÀgoraCiutadana2018 
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Objectius 

El compromís cívic i social de la ciutadania és un element 

fonamental per poder avançar en una Barcelona que garanteixi els 

Drets socials a tothom. La col·laboració de la ciutadania amb les 

entitats de la ciutat, i altres formes de compromís ciutadà, 

contribueixen decisivament a poder atendre més i millor a aquella 

població vulnerable o en risc d'exclusió social.  

Els objectius de l’Àgora Ciutadana 2018 són: 

▪ Visualitzar la importància de la implicació ciutadana en la 

garantia dels drets socials. 

▪ Destacar el valor del compromís social per la garantia de 

drets socials i per l’empoderament de la ciutadania. 

▪ Promoure la col·laboració ciutadana amb les entitats socials 

de l’Acord. 

▪ Explicar a la ciutadania què fan les entitats socials a la ciutat 

i prestigiar les diferents formes de compromís cívic, 

especialment: el voluntariat en organitzacions, els moviments 

de defensa dels drets socials i les accions de bon veïnatge, 

xarxes comunitàries i iniciatives de caire social. 

▪ Promoure el compromís social de la ciutadania en les seves 

diferents formes i àmbits de la vida quotidiana (familiar, la 

comunitat de veïns, el barri, les amistats, la ciutat, etc.). 

▪ Presentar el programa “Actius de l’Acord”, per reconèixer la 

tasca de les entitats en la promoció i canalització del 

compromís social ciutadà. 

A qui s'adreça 

S’adreça especialment a entitats de l’Acord Ciutadà i persones  

compromeses socialment amb la ciutat, és a dir; persones que 

realitzen accions de voluntariat en organitzacions o en programes o 

projectes d’una entitat o associació, que participen en accions de 

bon veïnatge o de caràcter cívic, persones cuidadores i grups 

d’ajuda mútua, autoajuda o suport, persones que participen a 

moviments socials, iniciatives o serveis de caire social i persones 

participants de projectes o xarxes comunitàries. 

Programa 
 

16:00 Acollida i recepció de les persones assistents 

16:30 Benvinguda. El compromís ciutadà i la 
responsabilitat pública en la defensa dels drets 
socials. 
Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials i 
presidenta de l’Acord Ciutadà i Charo Sillero, 
vicepresidenta de la Federació Catalana del Voluntariat 
Social. 

16:45 L’acció col·lectiva per la defensa dels drets socials 
Diàleg entre Victòria Camps, catedràtica en filosofia i 
especialista en ètica, Toni Puig, expert en urbanisme, 
ciutats creatives, gestió cultural i polítiques públiques i 
Carla Valle, secretària general de Casals de Joves de 
Catalunya. 

17:30 La Barcelona de la gent compromesa 
Presentació d’experiències de persones socialment 
compromeses amb la ciutat: Eduard Sala, PAH, Juan 
Elvira, Banc del Temps de Porta, Xavier Civit, AA.VV de 
Sant Genís del Agudells, Beatriz Blanco, Consell de la 
Joventut de Barcelona, Fernando Valero, Amics de la 
Gent Gran i Raul Iniesta, Fundació Nostra Senyora dels 
Àngels.  

18:45 Presentació del programa “Actius de l’Acord”. 
Reconeixement a les entitats i persones que treballen 
per promoure una ciutadania més activa.  
Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials i 
presidenta de l’Acord Ciutadà i membres de la Xarxa per 
una Ciutadania Activa i Compromesa (XCAC). 

19:00 Cloenda de l’acte. 
Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona. 

19:15 Refrigeri. 
 

L’Acte serà presentat per Olga Valencia, periodista de betevé. 


