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La jornada de tancament del projecte URBinclusion és 
l’esdeveniment en què les nou ciutats que integren aquesta 
xarxa, finançada pel programa URBACT de la Unió Europea 
i liderada per l’Ajuntament de Barcelona, comparteixen les 
principals conclusions a les quals han arribat durant els 
darrers dos anys i mig de treball compartit. 

Des de 2016, Glasgow, Tríkala, Nàpols, Cracòvia, Lió, 
Torí, Timisoara, Copenhaguen i Barcelona han estat 
intercanviant coneixements i aprenent juntes sobre 
els reptes d’implementació d’estratègies adreçades a 
combatre la pobresa i l’exclusió social. Han identificat 
les aportacions més valuoses de cada ciutat així com 
els trets compartits a l’hora d’afrontar el pas de la 
dimensió estratègica al nivell operatiu. 

La jornada, que consta de sessions plenàries i de 
sessions paral·leles, pretén facilitar el debat i el diàleg 
obert sobre els reptes d’implementació que han estat 
objecte de reflexió principal de les nou ciutats: la 
implementació integral i coordinada, la implicació dels 
actors locals, l’avaluació de l’impacte i l’exploració de 
nous esquemes de finançament.

The URBinclusion project’s final conference is the 
event where the nine cities taking part in this network 
financed by URBACT from European Union and led by 
Barcelona City Council will present the work carried 
out over the last two and a half years.

Since 2016, Glasgow, Trikala, Naples, Krakow, Lyon, 
Turin, Timișoara, Copenhagen and Barcelona have 
been exchanging their knowledge and practices to 
learn together about the challenges of implementing 
strategies aimed at combating poverty and social 
exclusion. They have identified the most valuable 
inputs from each city as well as shared traits as to how 
to go from the strategic to the operational dimension. 

This event, which features plenary and parallel sessions, 
aims to stimulate debate and open dialogue on the 
implementation challenges the nine cities have reflected 
about: integrated approach and interdepartmental 
coordination, involvement of local stakeholders, 
monitoring and evaluation and financial innovation.
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8.45 am-9.00 am 

Welcome and registration

9.00 am-9.50 am

Presentation of the preliminary 
results of the URBinclusion network

9.50 am-11 am

Parallel sessions (I) on each 
city’s case examples

 Group 1: Barcelona, Glasgow, Timisoara

 Group 2: Turin, Copenhagen, Trikala

 Group 3: Naples, Lyon, Krakow

11 am-11.15 am

Coffee break

11.15 am-12.25 pm 

Parallel sessions (II) on each 
city’s case examples

 Group 1: Barcelona, Glasgow, Timisoara

 Group 2: Turin, Copenhagen, Trikala

 Group 3: Naples, Lyon, Krakow

12.25 pm-2 pm

Roundtable with political 
representatives and policy-makers 
from the URBinclusion network’s 
member cities: the role of European 
cities in promoting social inclusion

2 pm-2.15 pm

Closing thoughts

Recinte Fabra i Coats:

 Entrada / Entry

 Espai Josep Bota (Acreditacions / Registration)

 Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

c. Gran de Sant Andreu

c. de Sant Adrià
c. Segre

8:45-9:00 h

Acreditacions

9:00-9:50 h

Resultats preliminars 
de la xarxa URBinclusion

9:50-11:00 h 

Sessions paral·leles (I) sobre 
accions singulars de cada ciutat

 Grup 1: Barcelona, Glasgow, Timisoara

 Grup 2: Torí, Copenhaguen, Tríkala

 Grup 3: Nàpols, Lió, Cracòvia

11:00-11:15 h

Pausa cafè

11:15-12:25 h 

Sessions paral·leles (II) sobre 
accions singulars de cada ciutat

 Grup 1: Barcelona, Glasgow, Timisoara

 Grup 2: Torí, Copenhaguen, Tríkala

 Grup 3: Nàpols, Lió, Cracòvia

12:25-14:00 h

Taula rodona amb representació 
política i tècnica de les ciutats 
membres de la xarxa URBinclusion: 
el paper de les ciutats europees per 
afavorir la inclusió social

14:00-14:15 h

Cloenda


