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Feliç 2022: seguim treballant en xarxa!
[+]

La Xarxa de Centres Oberts
treballa per millorar la
coordinació amb els centres
educatius
El passat 13 de desembre, el Grup
estratègic de la XCO, format per direccions i

Noves adhesions a l'Acord
Ciutadà!
Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats recent adherides
a l'Acord Ciutadà: la Fundació Drap-Art i
l'Associació d'amics del poble marroquí
ITRAN

coordinacions de Centres Oberts, es va
reunir per reprendre un projecte, que va
quedar aturat per la pandèmia, conjuntament
amb el Consorci d’Educació de Barcelona
per millorar la coordinació entre Centres
educatius (escoles i instituts) i Centres
Oberts.
Prèviament, s’havia fet un recull d’informació
a tots els Centres Oberts sobre com eren les
respectives coordinacions a cada Centre, i el
dia 13 de desembre es van presentar els
primers resultats. Aquests resultats,
treballats també amb el Grup motor,
permetran poder reprendre les reunions amb
el Consorci per millorar el treball conjunt i la
coordinació entre Centres Oberts i Centres
educatius.

Drap-Art és una assosiació que treballa amb
artistes dedicats a l'art reciclat i fa 25 anys
que activament contribueix a la
concienciació sobre els problemes medi
ambientals. I l'Associació d'amics del poble
marroquí ITRAN és una ONG que lluita per
l'emancipació de la dona mitjançant
l'escolarització i la defensa dels drets
humans.
[+]

[+]

L' entrevista
"L’atenció a la salut mental ha de tenir un
enfoc comunitari que prioritzi la
prevenció i que estableixi la lluita contra
l’estigma com a prioritat"
Aquest mes hem entrevistat a l'Andrea Valls, de
la fundació Salut i Comunitat, en una entrevista
en què hem parlat de Salut Mental, addiccions, i
com afecta especialment en les persones en
situació de sensellar. Amb motiu de la pròxima
jornada participativa de la Xarxa d'Atenció a les
Persones Sense Llar, hem parlat de la
importància de l'abordatge biopsicosocial i la
priorització de la seva prevenció com els
principals reptes per al seu abordatge.
Llegiu-ne més +

ACTUALITAT
Jornada internacional | Renda
Bàsica Universal: un full de ruta
realista
L’Ajuntament de Barcelona i ECAS van
realitzar la Jornada Internacional ‘Renda
Bàsica Universal: un full de ruta realista’ per
debatre les limitacions, obstacles i passes
específiques que cal fer per arribar a tenir
una Renda Bàsica. La jornada va comptar
amb la participació de més d’un centenar de
professionals de l’acció social que van

reflexionar al voltant de la RBU i les seves
oportunitats. Podeu recuperar la gravació de
tot l'acte aquí.
[+]

La Federació de Salut Mental de
Catalunya, al debat de salut
mental del Parlament de
Catalunya
La Mercè Torrentallé, membre de la junta
executiva de la Federació de Salut Mental
de Catalunya, va explicar les dificultats que
pateixen les persones amb problemes de
salut mental a nivell laboral, d’habitatge, de
drets, de violència de gènere o d’estigma i
autoestigma. A més, va demanar a les
institucions que es treballi sobre tots els
aspectes de les persones creant polítiques
transversals.
[+]

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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