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Jornada 'El dret a l'alimentació adequada i
sostenible'

La XDAA organitza una jornada el proper 16 de desembre per presentar
l'informe "La crisi ailmentària i la resposta de Barcelona" i debatre sobre

polítiques alimentàries

La Xarxa pel Dret a una Alimentació adequada ha elaborat l'informe "La crisi alimentària i la
resposta de la Ciutat de Barcelona", amb l'objectiu d'impulsar el primer objectiu del Pla
d'Actuació de l'Acord Ciutadà: incrementar la cobertura alimentària d'una manera sostenible i
adequada. L'informe pretén mostrar l'esforç que han fet les entitats de Barcelona i l'Ajuntament
per fer front a la crisi alimentària, així com posar en valor el model compartit d'alimentació
adequada de la ciutat. 

En la jornada del dia 16 de desembre a Cotxeres de Sants, a part de presentar l'informe, es
faran dues taules de debat, una sobre la crisi alimentària i la resposta de la ciutat de Barcelona, i
l'altra dedicada a les polítiques alimentàries de futur. La trobada servirà per mostrar l'esforç
coordinat de la ciutat a través de la Xarxa, el Projecte Alimenta, i altres agents de la ciutat, per
reivindicar el model d'alimentació adequada i sostenible de Barcelona i donar un impuls a les
mesures del Pla d'Actuació de l'Acord Ciutadà (PAAC 20-22).
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La Comissió d'Acció treballa en
la territorialització de l'Acord
La Comissió d'Acció es va reunir el passat
27 d'octubre en una reunió que va servir per
informar sobre els avenços de la
territorialització de l'Acord Ciutadà. D'una
banda, es va explicar la voluntat d'impulsar
les Taules Territorials de l'Acord, que tenen
l'objectiu de vincular l'acció comunitària dels
barris i districtes de Barcelona amb la
coproducció pròpia de l'Acord. D'altra banda,
es va informar sobre l'estat actual del Fòrum
Social Metropolità, que està treballant en
traçar una aliança més àmplia i convidar a
més entitats de la Regió Metropolitana.
 
[+]

El Consell de la Governança
reflexiona sobre l'evolució
social de Barcelona

Com està evolucionant la Barcelona social
després del confinament? Què podem fer
des de l'Acord Ciutadà? Aquestes són
algunes de les preguntes que es van
debatre al Consell de la Governança
celebrat el passat 11 de novembre. La reunió
també va servir per informar sobre el Fòrum
Social Metropolità, que pretén articular
l'acció social a la ciutat metropolitana, i
reflexionar sobre els reptes socials a nivell
metropolità.

Per últim, es va informar sobre l'estat actual
de les Xarxes d'Acció, on es destaca la
celebració de la Jornada d'Alimentació per a
presentar l'informe “La crisi alimentària i la
resposta de la Ciutat de Barcelona”.

[+]

Un reconeixement per impulsar
la innovació en l’organització
del temps

Des del 17 de novembre i fins el 16 de
desembre les empreses poden presentar
candidatura pel Premi Barcelona a
l’Empresa Innovadora en Organització i
Usos del Temps, que vol donar més visibilitat

Noves adhesions a l'Acord
Ciutadà!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats recent adherides
a l'Acord Ciutadà: l'Asociación Española de
Pacientes Coronarios y Primeros
Intervinientes Episodios Muerte Súbita i
l'Associació Lectura Fàcil.

Per participar de la jornada heu d'inscriure-us al següent enllaç d'inscripcions.

[+]
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i reconeixement als canvis de les empreses
que contribueixen a una ciutat més
igualitària, saludable i competitiva.

En un moment en què les mesures per
l'organització del temps són més rellevants
que mai a l’hora d’atraure i retenir el talent,
les empreses poden presentar candidatura
al major reconeixement que la ciutat de
Barcelona atorga en aquest àmbit: el Premi
Barcelona a l'Empresa Innovadora en
Organització i Usos del Temps. Trobareu
més informació aquí.

[+]

L'Asociación Española de Pacientes
Coronarios y Primeros Intervinientes
Episodios Muerte Súbita és una entitat
formada per persones que s'han recuperat
d'una parada cardiorrespiratòria per informar
i formar els ciutadans sobre la reanimació i
els desfibriladors. L'Associació Lectura
Fàcil és una entitat sense ànim de lucre que
treballa per fer accessible la lectura, la
cultura i la informació a tothom, amb
especial atenció a les persones amb
dificultats lectores.

[+]

L' entrevista
"Cal seguir treballant per analitzar quins
són els nous drets dels infants en un
món cada vegada més digital"

L'entrevista del mes de novembre la fem a Anna
Montolio, referent municipal de la Xarxa dels
Drets dels Infants. Parlem de la tasca de la
xarxa, què suposa rebre una medalla d'honor de
Barcelona i els reptes de la ciutat a l'hora de
garantir els drets de tots els infants.

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

Acord per rellançar la Xarxa de
Governs Locals i Regionals per
les Polítiques del Temps

En el marc de la Trobada de Polítiques del
Temps d’ens locals, metropolitans i regionals
de la Time Use Week, s’ha formalitzat el
rellançament de la Xarxa de Governs Locals
i Regionals per les Polítiques del Temps. La
xarxa reuneix quinze institucions locals,
regionals i internacionals de Catalunya, Itàlia
i França amb l’objectiu de compartir
coneixements intercanviant experiències,
lliçons apreses i bones pràctiques sobre
polítiques del temps locals i regionals.

[+]

Trobada Barcelona Ciutat
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Diversa

El Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona (CMIB) i entitats organitzen una
nova edició de la Trobada BCN Ciutat
Diversa, una diada festiva i reivindicativa
adreçada a tota la ciutadania amb l’objectiu
de mostrar, compartir i gaudir un any més de
la diversitat de la nostra ciutat. La trobada
serà el proper 14 de novembre, de 10.30 a
19 hores.

Enguany, el tema central de la trobada és
'Per una Barcelona antiracista', una de les
línies d’acció més arrelades del CMIB i que
forma part de la seva missió i objectius, com
és la promoció de la convivència, la igualtat i
la inclusió, així com la lluita contra el
racisme, la xenofòbia i les manifestacions
dels discursos d’odi presents a la societat.

[+]

Participa a l'Edcamp: Joves i
voluntariat: coneix, participa i
transforma

La Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS) juntament amb la Fundació Jaume
Bofill impulsen l’edcamp ‘Joves i voluntariat:
coneix, participa i transforma’ el pròxim
divendres 26 de novembre al Centre Cívic El
Sortidor. Quin és el paper del jovent en el
món associatiu? Tenen algun paper
transformador a la societat? En aquest espai
es reflexionarà entorn la importància de fer
més accessible la participació de la joventut
en el voluntariat.

[+]

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. 
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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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https://www.barcelona.cat/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211112_link_Header_Butllet%C3%AD%20novembre%202021
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/update/unjoin.php?email=n.poncela@equ.es&name=n%C3%BAria&lastname1=poncela&lastname2=%22%22&mobile=%22%22&emv=2&lang=ca&origen_landing=Segundo_Nivel_Unsubscribe&qualitat=%22%22&radars=%22%22&premis_ignasi_fina=%22%22&co_lescorts_sants=%22%22&co_sant_marti=%22%22&acbi=1&prego_infant=%22%22&dia_diversitat=%22%22&cinema_infantil=%22%22&salut=%22%22&espai_lescorts=%22%22&espai_santmarti=%22%22&soledat=%22%22&RADARS_VEINALS=%22%22&RADARS_COMERCIALS=%22%22&RADARS_FARMACIES=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_SANT_GERVASI=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_CAN_BARO=%22%22&RADARS_TERCER_SECTOR=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_VILA_GRASSOT=%22%22&RADARS_VOLUNTARIS=%22%22&RADARS_RC_RF_POBLENOU=%22%22&RADARS_DISTRICTES_LES_CORTS=%22%22
mailto:acordciutada@bcn.cat

