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Informe Assemblea Anual 
2018
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

24 de maig de 2018
Espai Jove La Fontana

+de 700
entitats estem

construint una

Barcelona

més inclusiva
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El present document pretén descriure el desenvolupament

de l’Assemblea Anual de l’Acord Ciutadà 2018 i

recollir les principals idees i reflexions exposades.

L’Assemblea va tenir lloc el dijous 24 de maig, de 11:30 a

14:00 hores, a l’Espai Jove La Fontana (C/ Gran de Gràcia

190-192).

Va ser una Assemblea adreçada a les organitzacions,

entitats socials, col·legis professionals, universitats,

organitzacions empresarials, associacions comunitàries i

de veïns, sindicats, patronals, i l’Ajuntament de Barcelona

que treballen plegats en el marc de l’Acord Ciutadà per

una Barcelona Inclusiva.

Durant l’acte es va fer balanç de l'activitat impulsada l’any

2017 i es va debatre i aprovar el pla de treball de l’Acord

Ciutadà pel 2018-2019. A més, es van 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 es van fer

sessions de grups sobre tres temes claus, finalitzant l’acte

amb les conclusions del grups.

1. 
Presentació
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L’acte, al qual van assistir més de 140 persones, va

esdevenir la trobada anual amb el conjunt de les entitats

membre.

L’Assemblea va ser inaugurada per la presidenta de l’Acord

Ciutadà i Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials, Laia Ortiz i

va comptar amb la participació de Sergi Martí, Cap del

Departament de Participació Social de l’Àrea de Drets

Socials, de Noelia Palacios, la referent de la Xarxa NUST i

l’Annabel Pallàs de la Federació Catalana del Voluntariat

Social de Catalunya que van ser les encarregades de

presentar el balanç de 2017 de l’Acord Ciutadà i el Pla de

treball 2018-2019. Posteriorment, els membres convocats

van poder participar i compartir les seves idees.

Els membres de les entitats van poder aportar i debatre

sobre els continguts presentats en les sessions de grup

sobre tres temes claus per la reducció de les desigualtats

socials: la gentrificació i les expulsions, la garantia de

rendes i el salari mínim de referència.

Com cada any, també es va animar a participar al conjunt

de membres a través de Twitter i Facebook mitjançant el

hashtag #BCNinclusiva i #Assemblea2018 mencionant

@AcordCiutada.

Van participar
més de 140 persones 

representants de 
les entitats i 
organitzacions  
membres
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L’Assemblea va tenir com a principals objectius:

▪ Fer balanç de l’activitat impulsada l’any 2017 per

l’Acord Ciutadà.

▪ Exposar i debatre el Pla de treball de l’Acord

Ciutadà pel 2018-2019.

▪ 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.

▪ Exposar i debatre amb les organitzacions de l’Acord

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.

2. 
Objectius
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11:00 Recepció dels participants i recollida documentació

11:30

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

Aportacions i debat

12:40

Sessions en grup: tres temes clau per la reducció de desigualtats 
socials.
Presentació i debat

Expulsions i 
gentrificació

Garantia de rendes
Salari mínim de 
referència

Conversa amb Anna 
Vergés, directora de 
l’Observatori Metropolità 
de l’Habitatge de 
Barcelona i David Bravo, 
arquitecte.

Conversa amb 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:  
Àngels Guiteras, Gerent de 
l’Associació Benestar i 
Desenvolupament 

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

14:00

Conclusions de les sessions en grup i cloenda

Conductores dels grups

Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació social.

3. 
Desenvolupament 
de l’Assemblea
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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 que, un any més, van participar a l’Assemblea

Anual 2018 de l’Acord Ciutadà.

Es va explicar que, 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, l’Assemblea té

l’objectiu de debatre entorn la coproducció de polítiques

socials per la reducció de desigualtats. Per això, el

desenvolupament de l’Assembla va constar de dues

parts:

▪ La primera on es van explicar les principals accions

realitzades durant el 2017, la proposta de pla d’acció i

les noves Xarxes d’Acció i nous projectes tractors que

s'impulsen en el marc de l’Estratègia d’inclusió i de

reducció de les desigualtats socials 2017-2027.

▪ I una segona, formada per tres sessions en grup

simultànies, on es va debatre sobre temes claus per la

reducció de les desigualtats socials identificats a

l’Estratègia, com la gentrificació i les expulsions, la

renda bàsica de ciutadania i el salari mínim de ciutat.

Benvinguda 
(I)
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Sergi Martí, Cap del Departament de 
Participació Social.

Es va destacar la gran coproducció d’idees i

d’accions entorn les polítiques socials per reduir les

desigualtats a la ciutat de Barcelona gràcies a la

dinàmica de participació i d’acció de l’Acord

Ciutadà.

Per aquest motiu, l’organització de l’Acord Ciutadà

té un paper clau per contribuir a fer front als

reptes que tenim a la ciutat en la defensa dels

drets socials i de l’equitat.

L’Assemblea és on es va aprovar el pla d'activitats

anuals i els projectes estratègics. Un any més, és

una mostra que reflecteix el projecte orientat als

drets socials a la ciutat.

Benvinguda 
(II)
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Es va puntualitzar que enguany

gran part de l’activitat del 2017,

va girar entorn l’elaboració de

l’Estratègia d’Inclusió i de

reducció de les desigualtats

socials 2017-2027, en què les

9 xarxes actuals van tenir un

paper important.

A continuació, es va explicar

breument les activitats que han

dut a terme les 9 xarxes:

1. La Xarxa de Centres Oberts

d’atenció a la infància i

l’adolescència, va impulsar:

▪ La Jornada sobre “El valor dels

Centres Oberts. Construint el

model de Centre Obert per la

ciutat de Barcelona”.

▪ I va establir una

col·laboració amb l’Auditori

per apropar la música als

infants que viuen en

situacions de vulnerabilitat.

2. La Xarxa dels drets dels

infants, va promoure diverses

accions com:

▪ Dues experiències

d’Aprenentatge i Servei amb

Betevé i l’IES 4 Cantons (un

de ràdio i un de televisió).

▪ Col·laboració amb el

districte de Sant Andreu per

la inauguració de la plaça

dels Drets dels Infants.

Noelia Palacios. Referent de la Xarxa NUST.

Balanç del 2017 
de l’Acord 
Ciutadà (I)
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3. La Xarxa d’habitatges

d’inclusió social de Barcelona,

va treballar, entre d’altres per:

▪ La finalització i l’aprovació del

Manual d’organització de la

Xarxa, que va ser aprovat a la

Reunió Plenària el dia 6 de

juliol.

▪ Es va elaborar el cens dels

pisos d’inclusió de la XHIB.

4. La Xarxa NUST – Nous Usos

Socials del Temps, va

organitzar durant 2017:

▪ L’acte de lliurament de la 5a

edició del Premi Barcelona a

l'Empresa Innovadora en

Conciliació i Temps 2016.

▪ I la Jornada Anual de la Xarxa

entorn Com tenir cura de la

salut a les nostres

organitzacions: salut mental i

treball.

5. La Xarxa d’Atenció a

Persones Sense Llar (XAPSLL)

va realitzar gran número

d’activitat, entre elles:

▪ El Recompte de persones sense

llar 2017 (en el que van

participar més de 1.000

persones voluntàries).

▪ I la V Jornada tècnica sobre La

implementació del Housing First

a Barcelona (3/05/17).

6. La Xarxa XIB per la Inclusió

laboral va promoure:

▪ El Projecte Inclou Futur amb

Fundació Pimec i Pimec per

augmentar la contractació de

persones amb discapacitat i

acompanyar als gremis de la

ciutat en la inclusió laboral de

persones amb discapacitat.

▪ I el Projecte Inclou Futur

clàusules socials amb B:SM,

una experiència pilot per

augmentar el número de

contractació de persones amb

discapacitat i/o amb trastorn

de salut mental en el mercat

ordinari de treball.

7. De la Xarxa pel Suport a les

Famílies Cuidadores (XSFC)

es varen destacar les següents

tasques:

▪ El procés de participació

ciutadana adreçat a les

persones que cuiden familiars

malalts i/o dependents. “I tu,

com estàs?”.

▪ I la participació en la definició

de l’Espai d’Informació i

Recursos per la Cura a

Barcelona.
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8. La Xarxa d’acollida i acompanyament per a

persones immigrades va realitzar durant el 2017:

▪ Una activitat de visualització de les entitats de la

Coordinadora de la llengua al parc de l’Estació del

Nord, amb participació de les entitats, alumnes i

professors/es.

▪ Una reunió de la XESAJE centrada en el tema dels

autònoms.

9. La Xarxa per una Barcelona Resilient no va

promoure cap acció durant el 2017.

Per últim, es va impulsar una nova Xarxa

d’accessibilitat i vida independent en el marc de

l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Durant el

2017, aquest espai es va consolidar amb 4 grups de

treball.

Balanç del 2017 
de l’Acord 
Ciutadà (II)

Noelia Palacios. Referent de la Xarxa NUST.
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Noelia Palacios. Referent de la Xarxa NUST.

Balanç del 2017 
de l’Acord 
Ciutadà (III)

A continuació, es va ressaltar el

treball en el marc dels projectes

tractors:

1. El projecte tractor Barcelona

Garantia Social, va tenir un

activitat molt intensa durant el

2017 amb vàries activitats, entre

altres:

▪ L’organització de la Conferència

tècnica del projecte Tractor

“Garantir la cobertura de les

necessitats bàsiques”.

▪ I la publicació del “Model

col·laboratiu per garantir el

dret a l’alimentació adequada a

la ciutat de Barcelona”.

Al 2018, aquest tractor es va

transformar i es va constituir com

una nova Xarxa d’Acció de l’Acord

per la garantia d’una alimentació

adequada.

2. El projecte tractor Barcelona

Ciutadania activa i

compromesa, va organitzar les

activitats següents:

▪ Redefinint els objectius

principals del Projecte Tractor.

▪ Desenvolupant la imatge gràfica

d’una “Ciutadania Activa i

Compromesa”.

▪ Iniciar el disseny de la proposta

d’Àgora Ciutadana de la

Barcelona Social 2018

3. El projecte tractor Créixer a

Barcelona, va tenir una activitat

centrada en:

▪ Debatre una proposta de

territorialització del GIS a l’Eix

Besòs.

▪ I reflexionar sobre el pla de

treball i les accions a definir i

impulsar com a GIS a través

d’un formulari web.
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Es va destacar la participació en

diverses accions públiques i actes per

fer visible l’Acord, per exemple, al

seminari “Les polítiques socials de la

nova governança democràtica en les

ciutats del Mediterrani: el cas de

Barcelona i Tetuan” o al curs

“Alimentar la metròpoli: estratègies i

polítiques alimentàries” entre d’altres.

Es va comentar que s’han impulsat els

espais i projectes de col·laboració,

com el projecte Donation Room del

Mobile World Congress amb l’objectiu

de recuperar materials i mobiliari i

donar-los un retorn social.

Durant el 2017 es va començar a

treballar per impulsar l’Estratègia

d’inclusió als districtes de l’Eix Besòs

per promoure espais de coproducció i

de treball en xarxa similars a l’Acord

Ciutadà.

Tot aquesta feina es va promoure a

través de la comunicació i l’intercanvi

d’informació entre les entitats

membres a través dels diversos canals

de comunicació:

Annabel Pallàs. Federació Catalana del 
Voluntariat Social de Catalunya. 

▪ La pàgina web de l’Acord Ciutadà el

butlletí electrònic mensual.

▪ El compte de Twitter, el Facebook i

el Flikr (@AcordCiutada)

En relació a l’organització per impulsar

les activitats, les entitats membres es

van reunir en les següents ocasions:

▪ A l’Assemblea, el 29 de març a la

UPF - Barcelona School of

Management.

▪ Al Consell de la Governança, en tres

ocasions: el 18 de maig, el 6 de juliol

i el 16 de novembre.

▪ A la Comissió d’Acció, en quatre

ocasions: el 27 de febrer, el 19 de

juny, el 23 d’octubre i l’11 de

desembre.

▪ I la Taula de Coordinació de Xarxes,

que es va reunir en 3 sessions: el 26

de gener, l’1 de juny i el 4 d’octubre.

Balanç del 2017 
de l’Acord 
Ciutadà (VI)

http://www.barcelona.cat/barcelonainclusiva
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Pel que fa al Pla de treball de l’Acord

Ciutadà 2018-2019, es van destacar

els següents punts:

1. Impuls de nous projectes

estructurants en temes que

impactin en la reducció de

desigualtats socials.

Va explicar que els nous projectes a

impulsar en el marc de l’Estratègia

d’inclusió i de reducció de les

desigualtats socials, són aquells que

tenen un alt nivell d’impacte

transversal.

2. Avançar en la territorialització

de l’Acord.

Al 2017, s’ha avançat en la

territorialització a alguns barris de l’Eix

Besòs, i s’ha estat promovent la

coproducció i el treball en xarxa en

altres territoris de la ciutat.

3. Promoure accions de

coproducció a la regió

metropolitana.

Annabel Pallàs. Federació Catalana del 
Voluntariat Social de Catalunya.

El fet que els municipis de l’Àrea

Metropolitana comparteixin múltiples

reptes, problemàtiques i objectius és

motiu suficient per promoure un nou

espai per debatre i reflexionar sobre

les polítiques socials al territori.

4. Internacionalitzar

l’experiència de l’Acord.

Es va destacar que es vol promoure

el disseny, la participació i el

lideratge de projectes internacionals

amb l’objectiu d’internacionalitzar

l’Acord Ciutadà.

5. Impulsar la comunicació de

l’Acord.

Es vol impulsar la comunicació tant

externa, per donar visibilitat al

conjunt de Xarxes i accions que

s’impulsen en el marc de l’Acord

Ciutadpa, com interna, per promoure

l’intercanvi de coneixements i el

traspàs d’informació i la connexió

entre xarxes, projectes i espais de

l’Acord.

Pla de treball 
2018-2019
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“Els col·lectius vulnerables no els empoderarem nosaltres, s’han

d’empoderar ells mateixos però hem de generar els contextos i els espais

perquè ho puguin fer. L’Acord Ciutadà, l’Assemblea, és un espai per fer-

ho” .

”Las ciudades son grandes para pequeños problemas pero pequeñas para

los problemas globales. Por ello es importante que desde el Acord

Ciutadà se siga trabajando y profundizando”.

”També és important que les persones amb mobilitat reduïda ens

apoderem i fem saber les petites dificultats en què ens trobem”.

“La potència de la xarxa no té nom, les coses que es poden treballar

quan anem junts són millors... Per això crec que podríem ajudar en la

governabilitat i aportar dades concretes perquè les lleis obsoletes

canviïn.”

“Hi ha projectes que comencen però es queden pel camí. En canvi,

l'Acord facilita el seu seguiment i la seva empenta”.

Un cop es va aprovar el pla d’actuació 2018-2019, es va obrir el torn 
obert d’intervencions a les entitats. Destaquem algunes de les 
aportacions: 

Espai de debat 
i intercanvi
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Es va agrair la feina de les

organitzacions, la seva participació

als diversos espais de l’Acord i la

implicació en l’elaboració de

l’Estratègia d’Inclusió i de reducció

de les desigualtats socials 2017-

2027, presentada el 9 d’abril.

Es va destacar que l’Estratègia

aplega el compromís de les entitats,

organitzacions, moviments socials i

l’Ajuntament, a caminar plegats

durant els propers 10 anys per tenir

una ciutat socialment justa, diversa i

intercultural, habitable i acollidora,

educadora, feminista i saludable que

pren cura de tothom. Una Estratègia

amb la intenció d’obrir una nova

etapa en les polítiques socials de

Barcelona.

Es va acordar incloure la

participació directa de persones

usuàries de les entitats membres

de l’Acord en la propera

Assemblea per donar-los-hi veu i

promoure, encara més, la inclusió

i el capital social.

També, es va assenyalar que es

van presentar les línies generals

de l’Estratègia d’inclusió

impulsada en el marc de l’Acord

Ciutadà a la Xarxa d’Eurocities,

com a impuls dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible en

el marc de la coproducció de

polítiques públiques.

Laia Ortiz. Tinenta d’Alcaldessa de Drets 
Socials i Presidenta de l’Acord Ciutadà.

Intervenció de 
cloenda de la 
primera part de 
l’Assemblea
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Amb la finalitat d’exposar i

debatre amb les organitzacions

de l’Acord Ciutadà sobre temes

claus per la reducció de les

desigualtats socials identificats a

l’Estratègia, es van organitzar

tres sessions en grup simultànies,

en les que es va comptar amb la

participació de persones expertes

en aquests temes, tant de l’àmbit

municipal com de la societat civil,

que van iniciar i centrar la

reflexió.

La dinàmica de treball va constar

d’una primera part de

presentació del tema per part de

les persones expertes, centrades

en quatre preguntes claus:

1) Com descriuria aquest

fenomen?

2) Quines conseqüències socials

té?

3) Quines són les principals

mesures que s’estan duent a

terme al respecte a la ciutat?

4) Quines altres accions es

podrien impulsar?

I, una segona part on es va

realitzar un debat i un torn

obert d’intervencions.

Totes aquestes aportacions van

ser recollides i es poden trobar

a continuació:

• Expulsions i gentrificació,

consulteu les aportacions

aquí.

• Garantia de rendes,

consulteu les aportacions

aquí.

• Salari mínim de referència,

consulteu les aportacions

aquí.

Grups de treball:
reducció de les 
desigualtats
socials

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/7/ResumGrup1Gentrificacio.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/7/ResumGrup2GarantiadeRendes.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2017/4/Registreesmenes_Viurealaciutat.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/7/ResumGrup3Salariminimdereferencia.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2017/4/Registreesmenes_Treballarlaciutat.pdf
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En aquest grup, conduït per

Àngels Guiteras, gerent de

l’Associació ABD, es va ressaltar

que la gentrificació és un

fenomen global que està afectant

no només a persones que són

expulsades del seu habitatge,

sinó també els usos dels

habitatges.

Es va afegir que afecta tots els

nivells de ciutat: barris, districte i

àrea metropolitana.

Les conseqüències socials

influeixen en els projectes de

vida de les persones expulsades,

pel seu desarrelament, i

influeixen negativament en la

qualitat democràtica (baixa

intensitat associativa).

Els experts van afegir que davant

d’aquesta situació hi ha 5

aspectes on es pot incidir:

1. Intervenció al mercat.

2. Mesures per augmentar el

parc públic.

3. Col·laboració Público-Privada,

per exemple rehabilitació

condicionada, cessió de sòl,

etc.

4. Mobilització també d’habitatges

buits per incrementar el parc

públic d’habitatges.

5. Adquisició d’habitatges de les

entitats financeres.

També es van esmentar d’altres

accions a treballar: com les bases

compartides amb les entitats

socials, la implicació de l’Estat i la

Generalitat en les lleis i els

recursos, repensar la ciutat com a

espai compartit perquè les

diferents identitats/cultures se

sentin integrades o fer un front

comú amb una agenda social per

pressionar als partits polítics de la

importància del tema.

Grup 1. Gentrificació i 
expulsions

Àngels Guiteras, gerent de l’Associació ABD.
David Bravo, arquitecte.
Anna Vergés, directora de l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

Conclusions dels
grups de treball
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En aquest segon grup, que va

conduir Míriam Feu, es van

diferenciar les rendes

condicionades de les no

condicionades.

En relació a les rendes

condicionades, els ponents van

exposar les seves 3 principals

crítiques:

1. la trampa de la pobresa.

2. els costos administratius.

3. l’estigmatització.

Per contra, les rendes no

condicionades generen cohesió

social i igualtat.

Van ressaltar que per poder

implementa-ho, seria necessària

una gran reforma fiscal, que

permetés repartir-ho de forma

equitativa.

Des de l’Ajuntament es va

anunciar que s’està impulsant un

projecte pilot, el B-Mincome, en

què participen 1000 famílies de

l’Eix Besòs seleccionades per

sorteig i als que se’ls aplica

diferents tipus de tipologies

d’ajuda per poder determinar a

més llarg termini quina de les

mesures podria ser més efectiva:

▪ La renda condicionada vers la

renda no condicionada.

▪ La renda sense topall vers

rendes limitades.

▪ Rendes acompanyades de plans

de formació i altres mesures

d'inserció.

▪ Altres ajudes, com per exemple,

en la rehabilitació de l’habitatge.

Míriam Feu, responsable d’Anàlisi Social i 
Incidències de Càritas Diocesana de Barcelona.
Lluis Torrens, director de Planificació i 
innovació. Àrea Drets Socials.
Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda 
Bàsica i professor de Sociologia a la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB.

Grup 2. Garantia de 
rendes

Conclusions dels
grups de treball
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En el tercer grup conduit per

Enriqueta Duran, d’UGT de

Catalunya, es va facilitar

l’exposició i el debat entorn les

definicions, diferències i

conseqüències entre salari mínim

interprofessional, salari de

referència i el salari de referència

local. El primer està establert per

l’estatut de treballadors, mentre

que els altres dos tenen en

compte la geografia i situació de

les persones.

Les conseqüències socials de la

implementació d’un salari de

referència local, segons diferents

estudis podrien ser tant positius

com negatius (exemples al

requadre).

Des de l’Ajuntament es va

comentar que, les mesures que

s’implementarien tindrien a veure

amb el marc jurídic, la

contractació pública i la

sensibilització respecte a aquest

tema. Tot i així, es va esmentar

que està condicionat al marc legal

existent, és a dir, els municipis no

poden exercir competències

perquè les té l'Estat Central.

En l’àmbit de les accions futures,

es va ressaltar la necessitat

d’estudiar en profunditat l'àmbit

geogràfic, econòmic, social,

demogràfic, etc. per valorar

l'impacte de la mesura.

Negatives Positives

Augment dels costos laborals. No disminuiria l'ocupació.

Disminució de l’ocupació. Augmentaria la demanda de productes.

Augment de l'abandonament 

escolar.

Increment de la formació de la població per 

aconseguir una millor promoció laboral.

Desajust educatiu. Disminució de la pobresa.

Augment dels preus. Disminució de la desigualtat salarial.

Disminució dels beneficis. Disminució de les ajudes socials.

Jordi Suriñach, Catedràtic d’Economia 
Aplicada de la UB i director del Laboratori 
d’economia AQR-Lab .
Paco Ramos, director Executiu d'Estratègies 
de Foment de l'Ocupació. Barcelona Activa-
Ajuntament de Barcelona. 
Enriqueta Duran, secretaria de polítiques 
socials de la UGT de Catalunya.

Grup 3. Salari mínim 
de referència

Conclusions dels
grups de treball
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Finalment, es va donar les gràcies al conjunt de

persones que van assistir a l’acte i van participar amb

les seves idees en els 3 grups de treball. Alhora, també

es va voler agrair a totes les entitats i organitzacions de

l’Acord Ciutadà la gran feina realitzada durant el darrer

any.

Va comentar que actualment hi ha nous reptes a encarar

i que seria important compartir el full de ruta del que

s'estan dotant. Per això, és necessari i important

continuar treballant junts i fer-ho de forma coordinada.

Es va animar a continuar avançant en el desplegament

de l’Estratègia per tal de millorar la qualitat de vida de la

ciutadania, recollint totes les veus i incitant a la

participació i a l’acció conjunta.

Josep Villarreal.
Director d’estratègia i Innovació social. Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Cloenda
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A partir del formulari contestat pels assistents de l’Assemblea,

s’han obtingut els diferents resultats:

• La valoració global de l’Assemblea és de 4,25 punts sobre 5.

• L’alta valoració de l’interès que suscita l’Assemblea, constata la

necessitat de continuar treballant plegats per una Barcelona

més inclusiva.

• Els aspectes logístics de l’Assemblea s’han valorat positivament,

com són l’espai, la convocatòria i les inscripcions.

• Es valora molt positivament els sistemes de participació, fent

de l’Assemblea un espai ric i profitós.

4,25 4,17
3,67

4,25
4,00 4,17 4,25 4,33 4,67 4,25
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Valoració de l’Assemblea 2018

4.
Valoració de 
l’Assemblea
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Programa de l’Assemblea 2018

Resum de les aportacions dels grups de 

treball

Memòria 2017 de l’Acord Ciutadà

5. 
Documentació i 
informació 
d’interès

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/5/ProgramaAssemblea2018DEF.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/assemblea.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/5/MemoriaACB_2017.pdf
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Consultar que es va dir a Twitter de 

l’Assemblea:

Veure la galeria d'imatges de 

Flickr:

6. 
Xarxes Socials

https://www.flickr.com/photos/acordciutada/albums/72157696030636681
https://wakelet.com/wake/ddf6e84a-77cf-46d1-9447-b9f12f3519b9

