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La Xarxa dels Drets dels Infants, guardonada
amb la Medalla d'Honor Barcelona 2021
L'Ajuntament de Barcelona ha fet pública la llista de guardonats amb la Medalla d'Honor 2021,
entre els quals es troba la Xarxa dels Drets dels Infants. L'acte d'entrega, en què s'atorgarà el
mèrit per la defensa dels drets dels infants, serà el pròxim 30 de novembre a les 18h al Saló de
Cent.
La Medalla d'Honor de Barcelona és una distinció a aquelles persones, físiques o jurídiques,
nacionals o estrangeres, que hagin destacat en la defensa de la ciutat, així com en la defensa
de les virtuts i valors cívics. Els guardonats ho són per la seva trajectòria i també com a símbol i
com a representants d'una ciutadania compromesa amb els valors de la solidaritat, la
convivència, el desenvolupament sostenible, el diàleg i la cultura de la pau.
[+]

Aquest curs, més sinergies
entre xarxes

La XAPSLL prepara les línies
d'actuació pels propers anys

La Taula de Coordinació de Xarxes va
engegar el curs amb una reunió en què es
va donar importància a l'oportunitat de crear
sinergies entre xarxes i fomentar la
coproducció de polítiques públiques en tots
els àmbits. També es va felicitar una de les
xarxes d'acció de l'Acord, la Xarxa dels Drets
dels Infants per la seva Medalla d'Honor
Barcelona 2021.

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar
va inaugurar el passat 7 d'octubre les
Jornades participatives amb una primera
sessió de treball dedicada a la temàtica
Dones i sensellarisme. A partir d'una
dinàmica col·laborativa la xarxa ha
reflexionat sobre el tema per tal d'assentar
les línies d'actuació de la XAPSLL de cara
els pròxims anys. Fins el 20 de gener
s'organitzaran tres sessions més amb
temàtiques com l'abordatge de l'emergència,
migracions i joves sense sostre i salut
mental i addiccions.
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L' entrevista
"Busquem-nos i aprofitem sinergies per
treballar plegades"
Coincidint amb la Setmana de l'Alimentació
Sostenible i la Capitalitat de Barcelona de
l'Alimentació, recuperem l'entrevista que vam fer
a la Mariona Ortiz, membre del Banc de
Recursos, en què parla sobre la proposta de Llei
contra el Malbaratament Alimentari i la
implicació de la Xarxa pel Dret a una
Alimentació Adequada en la Capitalitat 2021
Llegiu-ne més +

ACTUALITAT
Inauguració de l'exposició 'La
lluita contra les discriminacions
a Barcelona'
El Centre de Recursos en Drets Humans ha
creat l'exposició La lluita contra les
discriminacions a Barcelona, que fa un
recorregut pels motius pels quals les

persones o col·lectius són discriminats a la
ciutat, així com les eines que existeixen a la
ciutat per fer-hi front. L'acte d'inauguració va
ser el passat 20 d'octubre a la Biblioteca
Francesc Candel (barri de la Marina de
Port). Es va parlar sobre aporofòbia (vegueu
un breu vídeo aquí) i l'antigitanisme (breu
vídeo aquí).
[+]

Vídeo del programa Escoles +
Sostenibles
Publicat en primícia a l’Acte de cloenda dels
20 anys del programa, aquest vídeo ens
descobreix què és Escoles + Sostenibles
amb la mirada de l’alumnat i el professorat
dels centres. El programa Escoles +
Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a
la sostenibilitat des de l’educació i amb el
reconeixement dels centres educatius com a
agents de canvi a la ciutat.
[+]

Torna la cursa solidària per a la
inclusió escolar de l'alumnat
amb autisme
El pròxim diumenge 14 de novembre, al
Parc del Fòrum tindrà lloc la VI Edició del
#CORREBLAU. Durant 5 km i 10 km, prop
de 1.000 participants correran, o caminaran,
per la inclusió escolar de l’alumnat amb
autisme. Una cursa solidària i un referent de
la inclusió a la ciutat de Barcelona. Tots els
participants tenen un objectiu comú:
compartir una bona experiència i arribar a la
meta d’acord amb les capacitats i ritme de
cadascú.
Per les incripcions i més informació, aneu al
seu lloc web, aquí.
[+]

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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