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Tot el 2020 en un click: consulta la Memòria
d'activitats 2020!

Repassa el resum de l'any de l'Acord Ciutadà i les tretze Xarxes d'Acció

Un cop aprovada per la Comissió d'Acció i maquetada en forma de llibret, ja s'ha publicat la Memòria
d'activitats 2020 de l'Acord Ciutadà. En el document hi trobareu el resum de tot l'any 2020. Un any en
que s'han produit grans canvis en la manera de funcionar però s'ha mantingut l'essència: treball en
xarxa, governança i cooperació per acabar amb les desigualtats a Barcelona. Una síntesi que ens
ajudarà a recordar els esforços que hem fet en un any inoblidable. Consulteu la Memòria d'activitats
2020 aquí. 

[+]
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http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2021/7/MemoriaACB_2020_acc.pdf
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La Comissió d'Acció comença a
treballar per fer arribar l'Acord
Ciutadà a tots els barris

En l'última reunió de la Comissió d'Acció, el 15
de juny, es van parlar diverses qüestions de
futur. La principal va ser ampliar l'abast
territorial de l'Acord Ciutadà, una missió que
passa per fer-lo arribar a tots els barris de
Barcelona i seguir impulsant el Fòrum Social
Metropolità. La intenció és que els debats
socials arribin a tots els territoris dins i fora de
la ciutat. Altres qüestions rellevants de la
reunió van ser el seguiment del PAAC, un
primer plantejament de la Jornada anual i la
valoració de la Trobada General. L'antiga
assemblea es va valorar molt positivament,
destacant la virtut de recuperar la
presencialitat després de tants mesos només
amb actes virtuals.

[+]

Plenària de la Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar

La plenària de la Xarxa d’Atenció a les
Persones Sense Llar va comptar amb 30
assistents de les diferents entitats de la xarxa.
Durant la reunió es va explicar que s'està
treballant en l'elaboració d’un protocol contra
l’aporofòbia per treballar conjuntament amb
l’Oficina de la No Discriminació. La plenària va
servir per posar en comú l'activitat de les
comissions i els grups de treball: l'elaboració
d'un informe de famílies i sensellarisme o la
valoració del recompte de persones sense llar
són algunes de les accions més destacades.
La comissionada Sònia Fuertes va posar en
relleu la importància de mirar cap a les
dinàmiques d’habitatge i de combatre els
discursos d’odi a partir d’una bona feina en
l’acollida.

[+]

Nous reptes d’un model de
treball virtual i presencial

La Xarxa Nous Usos Socials del Temps va
participar de la Jornada Nous reptes d’un
model de treball virtual i presencial i el
lliurament de la 9a edició del Premi Barcelona
a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos
del Temps. Hi van haver 4 empreses
guardonades i una menció especial a una
empresa membre de la Xarxa NUST. El Premi
persegueix l'objectiu de contribuir al
coneixement i fer visible el treball realitzat per
les empreses i organitzacions que presentin
polítiques innovadores en la gestió de les

Metzineres s'adhereix a l'Acord
Ciutadà

Metzineres s'ha adherit a l'Acord Ciutadà per
una Barcelona inclusiva. L'entitat desenvolupa
un programa integral de reducció de danys
exclusiu per dones, organitzat a partir
d'Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen
Drogues Sobrevivint Violències. És el primer
programa integral de reducció de danys
exclusiu per dones des de Catalunya. Amb
abasts holístics i individualitzats escaients a
les particularitats de cadascuna, ofereix
propostes flexibles d’entrada directa i

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#15_06_comissioaccio-0621100623?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#15_06_comissioaccio-0621100623?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#15_06_comissioaccio-0621100623?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#17_06_plenariaxapsll-0621100852?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#17_06_plenariaxapsll-0621100852?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#17_06_plenariaxapsll-0621100852?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#06_15_premisnust2021-0705101259?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_3_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html#06_15_premisnust2021-0705101259?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_3_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_metzineres_sccl_817.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20juliol%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_metzineres_sccl_817.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20210713_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20juliol%202021


persones treballadores mitjançant noves
mesures d’organització del temps de treball,
sensibilitzant la societat sobre aquestes
pràctiques.

[+]

immediata, segons les seves expectatives,
inquietuds, curiositats, interessos i necessitats.

[+]

L' entrevista
"Tots estem d'acord en que calen
restriccions en l'ús del mòbil i les TIC
entre els menors, però falta formació"

L'entrevista del mes de juliol la fem a Josep
Fígols, representant de l'Associació Salut i
Família en l'informe Dispositius mòbils i
socialització a Barcelona, que la Xarxa
Prevenció i Convivència ha elaborat recentment.
Parlem dels reptes de Barcelona en l'ús dels
dispositius mòbils entre els menors, algunes
dades de l'informe i la feina feta per l'Associació.

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

El racisme i la xenofòbia
continuen sent els motius
principals de discriminació a
Barcelona

L'Observatori de les Discriminacions a
Barcelona publica l'informe de 2020. S'hi
destaca l'ampliació de les dades disponibles,
fet que comporta un augment la dada de
discriminacions a Barcelona fins els 436
casos. D'entre aquests, el principal motiu és
el racisme i la xenofòbia, seguit per la
LGBTI-fòbia. El teniu disponible en lectura
fàcil, el resum executiu i l'informe complet.

[+]

Les barreres a la participació
política

En el marc del cicle Catalunya Social, la
Taula del Tercer Sector va organitzar el 29
de juny un debat anomenat 'Les barreres a
la participació política'. L'acte va girar al
voltant d'un estudi de l'investigador de la
Universitat Pompeu Fabra, Jordi Pascual,
sobre les persones i situacions que queden
fora del procés democràtic. Després, va
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haver una taula de debat amb entitats
socials per seguir amb la reflexió sobre el
tema. Recupereu la ponència i el debat aquí.

[+]

L'Economia Social i Solidària
consensua estratègies per la
dècada

Els actors de l'Economia Social i Solidària,
liderats per l’AESCAT (Associació
d’Economia Social de Catalunya) i
l’Ajuntament de Barcelona, consensuen un
document que estableix les línies de treball
per treballar fins el 2030. D'entre les
estratègies en destaquen la voluntat
d'ampliar la coproducció de polítiques
públiques amb l'ESS i augmentar-ne el pes a
la ciutat. Segons s'explica, el document pren
com exemple l'Acord Ciutadà en el treball en
xarxa i la capacitat de teixir un model de
governança basat en dos nivells de
participació: les entitats motores i les
adherides. Podeu consultar el document
aquí.

[+]

Conclusions del cicle Metròpoli
Cohesionada

Les principals conclusions del cicle de
debats dedicat a la Metròpoli Cohesionada
han estat: la necessitat de coordinar
polítiques urbanístiques per reduir la
segregació territorial, polítiques d'habitatge,
d'aigua i energia a nivell del conjunt de la
regió metropolitana de Barcelona i abordar
conjuntament problemes comuns als
diferents municipis que la integren. Aquest
cicle de debats s'emmarca en el procés
Barcelona Demà, juntament amb els cicles
de debats de la Metròpoli Resilient, la
Metròpoli Intel·ligent, i la Metròpoli Pròspera,
que serviran per elaborar el nou pla
estratègic de la regió metropolitana de
Barcelona, el Compromís Metropolità 2030, i
les missions i projectes d’acció que en
surtin.

[+]
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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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