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Butlletí 169. Desembre 2021

El dret a l'alimentació adequada i sostenible

Quina ha estat la resposta de Barcelona davant la crisi alimentària? Quines haurien de ser les
estratègies alimentàries del futur?

Avui 16 de desembre, de 9:30 a 12:30h, tindrà lloc la Jornada 'El dret a l'alimentació
adequada i sostenible' al Centre Cívic Cotxeres de Sants, organitzada per la Xarxa pel Dret a
una Alimentació Adequada de l'Acord Ciutadà.

La Jornada servirà per presentar l'informe 'La crisi alimentària i la resposta de la Ciutat de
Barcelona', que mostra l'esforç coordinat de la ciutat, i reivindicar el model d'alimentació
adequada i sostenible de Barcelona.

Podeu consultar el programa a través d'aquest enllaç. 
 

[+]

http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/s2uj.html?m=AMsAALq8O_cAAAAJdOIAAAvsQesAAAAAFXMAAAAPABYzPQBhuvVPHE6bxI1rSFip8eLq0D3F8QAV5Bc&b=c20b7416&e=c5f26622&x=O4WrNJ1Y8rgY-hbhwcpkBQ
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_Header_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_main_new_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_main_new_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMUAALXx3kUAAAAJSgIAAA1Zsw8AAAAAFXMAAAAPABYzPQBhphozwKIYCPGRQqKRu18p-Zi3KQAV5Bc/4/8iviqlhwJgjQlAxW0zAp0Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYmNuLmNhdC9iYXJjZWxvbmFpbmNsdXNpdmEvY2EvMjAyMS8xMS9Qcm9ncmFtYV9YREFBLnBkZg
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_main_new_Butllet%C3%AD%20desembre%202021


La Comissió d'Acció es prepara
per un nou any

La Comissio d'Acció es va reunir aquest 14
de desembre per treballar els temes i les
iniciatives del nou curs per a l'Acord Ciutadà.
Alguns dels temes que es van tractar van
ser la celebració d'una jornada
metropolitana, l'impuls de les taules
territorials de l'Acord i la inclusió de la
mirada intercultural entre les entitats de
l'Acord.

[+]

Noves adhesions a l'Acord
Ciutadà!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats recent adherides
a l'Acord Ciutadà: 'Fundació per
l'assessorament, acció i defensa dels
animals' i 'Entresol, Associació per
l'Habitatge i la Discapacitat Intel·lectual'

La Fundació per l'assessorament, acció i
defensa dels animals treballa per aconseguir
un món on es respectin i es garanteixin els
drets dels animals i Entresol és una
associació sense ànim de lucre que té
l’objectiu de promoure l’exercici efectiu del
dret a l’habitatge de les persones amb
discapacitat intel·lectual

[+]

Últims dies pel premi Barcelona!

Totes les entitats, empreses o associacions
que en els últims mesos hagueu implantat
canvis en l'organització del temps podeu
presentar-vos fins el 16 de desembre al
Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en
Organització i Usos del Temps

Per fer-ho només cal que expliqueu quins
han estat els canvis recents i seguir els
passos que trobareu aquí per formalitzar la
candidatura.

[+]

BONES FESTES!

Aquest és l'últim butlletí de l'any i el volem
aprofitar per desitjar-vos bones festes i bona
entrada d'any. El 2021 ha estat un any
intens, amb la pandèmia encara marcant la
forma de treballar però amb molta feina feta.
Hem posat fil a l'agulla per una Barcelona
inclusiva i aquest proper 2022 ho seguirem
fent amb més forces.

Bones festes!

[+]

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
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https://faada.org/ca
https://entresol.cat/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
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L' entrevista
"Tenim l'oportunitat de repensar una
estratègia alimentària de manera
transversal, per afrontar el problema amb
tots els actors del territori des de totes
les visions"

L'entrevista del mes de desembre la fem a
Mireia Barba, presidenta de la Fundació
Espigoladors i membre de la Xarxa pel Dret a
una Alimentació Adequada. Parlem amb ella
sobre la tasca de la fundació, la capitalitat
mundial i la jornada de demà sobre el dret a una
alimentació adequada i sostenible. Foto d'Anna
Chacón (projecte DAMES)

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

Premi i acte pel Dia
Internacional de les Persones
Migrants

El Consell Municipal d'Immigració de
Barcelona organitza el proper 16 de
desembre l'acte per commemorar el Dia
Internacional de les Persones Migrants.
Coincidint amb l'acte s'atorgarà el premi 'Per
una Barcelona Antiracista' per reconèixer
públicament les entitats que fan una tasca
important i així visibilitzar les bones
pràctiques en matèria d’immigració i refugi.
Es podrà seguir online a partir de les 17:30h
en aquest enllaç.

[+]

Activitats per commemorar el
Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat

En el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, la ciutat de Barcelona prepara
un ric i ampli ventall d’actes, tallers i taules
rodones pensant en la inclusivitat i
l’accessibilitat de la seva ciutadania. Tothom
en podrà gaudir prop de casa i de manera
gratuïta d’actes, des d’ara fins a mitjans de
desembre. Consulteu el programa complet
aquí

[+]

https://mailchi.mp/d8188b84f135/entrevista-a-mireia-barba-fundaci-espigoladors?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_interviews_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/coneix-les-activitats-que-organitzen-els-districtes-en-el-marc-del-dipd2021_1122291?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://mailchi.mp/d8188b84f135/entrevista-a-mireia-barba-fundaci-espigoladors?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_interviews_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://youtu.be/EHko_Y1kgaI
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/coneix-les-activitats-que-organitzen-els-districtes-en-el-marc-del-dipd2021_1122291?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/26165856/Programa-activitats-DIPD2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/coneix-les-activitats-que-organitzen-els-districtes-en-el-marc-del-dipd2021_1122291?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20desembre%202021


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.

Projecte impulsat per:

https://www.barcelona.cat/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202021&utm_content=20211216_link_Header_Butllet%C3%AD%20desembre%202021
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
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