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L'Acord Ciutadà us desitja unes bones i
merescudes vacances d'estiu

S'acaba un altre curs marcat per la virtualitat i la Covid-19 i ara toca desconnectar i descansar per
tornar amb les piles més carregades. Ens veiem al setembre per seguir treballant juntes per una
Barcelona inclusiva!
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Caminar més junts, arribar més
lluny

El Consell de la Governança es va reunir el
passat 8 de juliol per tractar diversos temes de
l'agenda de l'Acord Ciutadà. Un dels punts
principals va ser reforçar la coordinació entre
les Xarxes d'acció i la resta d'entitats i òrgans
de l'Acord Ciutadà. Es va comentar que és vital
una bona cooperació entre les Xarxes i el Pla
d'Actuació de l'Acord Ciutadà 2020-2022 per
avançar junts cap als objectius marcats. En el
torn obert d'intervencions les Xarxes van
explicar la feina que estan fent en la direcció
del PAAC i es va posar en valor l'horitzontalitat
i coproducció característiques de l'Acord
Ciutadà. Altres aspectes que es van treballar
en l'última reunió del curs van ser la
territorialització i la metropolinització.

[+]

La Xarxa NUST encara el seu
15è aniversari amb força

L'última reunió del grup motor de la Xarxa
Nous Usos Socials del Temps va servir per
presentar la nova secretaria tècnica i acordar
el pla de treball pel que queda de curs, quan
se celebren els 15 anys de la xarxa. Després
de valorar la feina feta amb el balanç 2020/21,
es va acordar que la NUST engegarà un
procés de reflexió encarat a avaluar la
trajectòria de la xarxa i actualitzar-la al context
creat actual, molt marcat per la pandèmia. Es
va valorar que amb les noves tecnologies i la
pandèmia, que ha generalitzat formes diferents
de treballar, les polítiques del temps han agafat
un nou impuls que s'ha de plasmar en la
organització i comunicació de la NUST.

[+]

La Xarxa de Centres Oberts es
prepara per la jornada formativa

Educadores i educadors dels Centres Oberts i
professionals del programa KOA podran
assistir el 8 de setembre a una formació
emmarcada en el projecte Sentir i el projecte
KOA. La formació està encarada a
desenvolupar competències professionals per
millorar l'atenció comunitària, el
desenvolupament i cura dels equips i, en
definitiva, augmentar la capacitat per millorar el
benestar dels joves i acompanyar-los en la
construcció del seu projecte de vida positiu.
Per més informació, accediu aquí.

 

[+]

Noves adhesions a l'Acord
Ciutadà!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a tres entitats recent adherides a
l'Acord Ciutadà: el Casal La Cosa Nostra,
BROTS Ecosocial i Lavidurria Associació
Educativa Cultural. La Cosa Nostra és un casal
de Nou Barris que aplega set entitats per la
creació d’espais per poder desenvolupar
diverses activitats culturals. BROTS
Ecosocial és un projecte per empoderar a
persones especialment vulnerables a l'atur,
mitjançant l'agricultura i la distribució
sostenible, impulsant l'economia local i reduint
l'impacte mediambiental. Lavidurria Associació
Educativa Cultural és associació cultural-
educativa que posa en contacte les persones
relacionades amb la cultura i l'humor a
Barcelona.
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L' entrevista
"Es problema no són ses drogues sinó
allò que envolta el consum, com pot ser
el sensellarisme i ses múltiples
violències que sobreviuen"

L'entrevista del butlletí del mes d'agost la
dediquem a una de les últimes entitats
adherides a l'Acord Ciutadà, Metzineres. Parlem
sobre la seva tasca, el seu prisma innovador i la
seva adhesió a l'Acord amb la directora i
fundadora, Aura Roig. Ens explica que cal
trencar amb l'estigma que hi ha sobre les
persones que usen drogues i que és vital fer-les
partícips en els programes d'acompanyament.
També li demanem el perquè del seu nom, no us
la perdeu!

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

Es presenta l'Estratègia
municipal contra la soledat
Enfront del repte que suposa la soledat,
l’Ajuntament de Barcelona ha posa t en marxa
l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-
2030, amb l’objectiu de promoure les relacions
de qualitat, sòlides i duradores, i de vetllar pel
benestar de tots els ciutadans i les ciutadanes,
d’acord amb els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides. Per saber-ne més podeu
accedir a aquest enllaç o consultar l'Estratègia
i el Pla d'accions 2020-2024.
[+]

El Col·legi d'Educadores i
Educadors Socials celebra el
seu 25è aniversari

Amb la creació de la Diplomatura d'Educació
Social es va aprovar l'any 1996 la llei de
creació del Col·legi d'Educadores i Educadors
Socials de Catalunya, el primer col·legi oficial
de l'Estat. El 2021 l'entitat celebra el seu 25è
aniversari amb actes per posar en valor la
tasca realitzada i agrair la feina i compromís de
totes les persones que hi han treballat. Dins
d'aquest conjunt d'actes se'n destaquen la
celebració del Dia de l'Educació Social, el 2
d'octubre, a la Nau Bostik, on es presentaran
projectes, audiovisuals i es farà un dinar
popular. Per més informació cliqueu aquí.
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D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre

l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a
l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

 
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les

obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades,
així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

 
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:

http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 
 

Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic o gestionar les vostres subscripcions accediu al vostre
espai personal. 

 
Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.
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