CICLE DE DEBATS

PEL DRET A LA CIUTAT
En el marc del Pla de Barris de Barcelona tindrà lloc el Cicle de debats pel Dret a la Ciutat entre
el 21 de febrer i el 28 de març. El cicle, organitzat pel Consell Assessor del Pla de barris i Foment
de ciutat, té per objectiu suscitar el debat sobre l’exercici del dret a ciutadania en els barris i el
paper que l’organització del veïnat i les polítiques públiques han de jugar a l’hora de garantirlos.
El cicle consistirà en 6 debats temàtics que es realitzaran a El Borsí en el marc de l’exposició
fotogràfica “Setze barris, mil ciutats” que s’inaugura el dia 16 de febrer. En cada un d’aquests
debats s’abordarà la discussió d’un dret i la forma com les actuacions del Pla de Barris, amb les
seves potencialitats i les seves limitacions, hi estan relacionades. Essencialment, els debats es
centraran en exposar quines actuacions s’estan desenvolupant des de les institucions i la
ciutadania en l’àmbit temàtic en qüestió, quins reptes existeixen i quines accions es podrien dur
a terme durant el proper mandat tant des de la ciutadania com des de l’administració.

El cicle de debats constarà dels debats següents:
21 de febrer 2019|18:00h
EL DRET A L’EDUCACIÓ: igualtat d’oportunitats i palanca de canvi
-

Marina Subirats, professora emèrita de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Comas, Consorci d’Educació de Barcelona
Joan Artigal, director de l’Institut-Escola de Trinitat Nova
Xavier Martínez Celorrio, professor de Sociologia a la Universitat de Barcelona

28 febrer 2019|18:00h
EL DRET A LA SALUT: equitat social i autonomia personal
- Carme Borrell, directora de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
- Gemma Craywinckel, directora assistencial de la FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
i portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
- Antoni Barberà, membre de Dempeus per la Salut Pública i de Marea Blanca
7 març 2019|18:00h
EL DRET A L’HABITATGE: instrument per combatre la desigualtat i la segregació
- Carme Trilla, presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
- Antoni López-Gay, investigador al Centre d’Estudis Demogràfics
- Jordi Amela, director tècnic de Rehabilitació del Consorci d’Habitatge de Barcelona
- Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

14 març 2019|18:00h
EL DRET AL PATRIMONI, A LA MEMÒRIA I AL PROJECTE: patrimoni i identitats col·lectives
- Mercè Tatjer, professora emèrita de Geografia a la Universitat de Barcelona
- Francesc Muñoz, director del Màster de Gestió del Paisatge a la Universitat Autònoma de
Barcelona
- Camilo Ramos, vocal de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
- Alessandro Scarnato, professor a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya
21 de març 2019|18:00h
EL DRET AL MEDI AMBIENT: sostenibilitat i recursos
- Ana Romero, cap de Sostenibilitat i Educació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona
- Rosa Garcia, directora de Rezero
- Irma Ventayol, coordinadora de l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona
- Àngel Cebollada, professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona
28 de març 2019|18:00h
EL DRET A LA CONVIVÈNCIA: interculturalitat i intergeneracionalitat
- Andreu Domingo, subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics
- Ramon Sanahuja Vélez, director d’atenció i acollida de la immigració de l’Ajuntament de
Barcelona
- Gemma Pinyol, cap de polítiques migratòries i diversitat de Instratègies
- Fàtima Ahmed, presidenta de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona

