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Butlletí 171. Febrer 2022

Consulta l'informe de la Jornada: El dret a
l'alimentació adequada i sostenible!

Des de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada es va impulsar la realització d’un informe
sobre els ajuts alimentaris que es donen a Barcelona, i la publicació d'aquest informe va
culminar amb la seva presentació en la Jornada del passat desembre: "El dret a l'alimentació
adequada i sostenible". La jornada va servir per presentar les seves conclusions i debatre sobre
el model social d'alimentació adequada a través de dues taules rodones.

Ja pots consultar l'informe de la Jornada: El dret a l'alimentació adequada i sostenible!.

[+]

http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/sh0s.html?m=AU4AAE_UNtIAAAAKIaAAAAvsQesAAAAAFXMAAAAPABYzPQBiBNTTo7VjEd4rTNOudBP5yMAUTQAV5Bc&b=9f9321f0&e=f1f9651d&x=O4WrNJ1Y8rgY-hbhwcpkBQ
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_Header_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/1/Informe_Jornada_Alimentacio.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/1/Informe_Jornada_Alimentacio.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/1/Informe_Jornada_Alimentacio.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/1/Informe_Jornada_Alimentacio.pdf


El FSM prepara el seu document
de síntesi i la Jornada que es
celebrarà al març

El Fòrum Social Metropolità està preparant
un document que recull els seus objectius i
visió. Un text amb les bases d’un espai
horitzontal, promogut per l’Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva, obert a totes les
entitats socials amb activitat a la regió
metropolitana o a la ciutat de Barcelona.

Al llarg del mes de març es realitzarà una
Jornada per donar el tret de sortida al Fòrum
per facilitar espai de cogovernança entre els
actors socials de la regió metropolitana.

[+]

La XAPSLL enceta l'any amb
nous reptes

La Xarxa d'Atenció a les Persones Sense
Llar va celebrar la seva sessió plenària per
donar inici a l'any amb els nous objectius per
a cadascun dels espais de treball de la
Xarxa. La Comissió Permanent, la de
Diagnosi i Recompte, la de Seguiment del
Pla de Lluita i els Grups de Treball de
Famílies i de Models d'Acompanyament van
fer una valoració del 2021 i presentar els
objectius del nou any. A més, es va
presentar la referent municipal de la Xarxa,
Carme Fortea, Directora de Serveis
d'Atenció al Sensellarisme, i es va constituir
la Comissió de Drets i Aporofòbia.

[+]

La Xarxa Nust desenvolupa el
pla de treball

El Grup Motor de la Xarxa Nust es va reunir
el passat 18 de gener per fer seguiment i
posar en comú el futur del pla de treball pel
curs 2021/2022. Així doncs, es va acordar
avançar a partir de tres projectes: el projecte
impacte, el projecte de mentoria i el projecte
de workshops. Finalment, els membres del
grup motor van consensuar maneres
d'augmentar la seva participació en els
projectes. La Xarxa Nust seguirà treballant
amb l'objectiu d'estendre les millores en les
polítiques de temps.

[+]

Benvingudes!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats recent adherides
a l'Acord Ciutadà: l’Associació d'Usuaris i
Estudiants de Llengua de Signes i la
Fundació Vinne.

L’Associació d'usuaris i estudiants de llengua
de signes es dedica a la difusió, respecte i
foment de l'ús de la Llengua de Signes
Catalana, tant per a usuaris com per
estudiants. La Fundació Vinne posa en
contacte fundacions que ofereixen serveis
de tot tipus, amb empreses que necessiten
aportar un valor social i a més a més cobrir
una necessitat.
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http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/qui_pot_formar_part.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_associacio_dusuaris_i_estudiants_de_llengua_de_signes_831.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_fundacio_vinne_830.html


 

[+]

L' entrevista
"L'habitatge és molt més que un lloc per
viure"

Aquest mes hem entrevistat a la Dolors Camats,
directora de la Cooperativa Obrera de Viviendas
(COV) d'El Prat de Llobregat. Hem parlat de
Cooperativa, el dret a l'habitatge, la Xarxa
Metropolitana d'Inclusió Residencial i els reptes
d'aquest 2022.

Llegeix-la fent click aquí. 

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

La ciutat rebrà a l’abril a experts
en intervenció social en
emergències

Barcelona acollirà el I Congrés d'Intervenció
Psicosocial en Emergències del 27 al 29
d’abril. El Congrés està organitzat pel
Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya amb la voluntat de posar en valor
el que ja s'ha fet i el que s'està fent en
relació a l'atenció psicosocial a les persones
en situacions d'emergències i catàstrofes.

L’esdeveniment comptarà amb persones
expertes en intervenció social en
emergències que participaran en el tres
eixos transversals que divideixen el
Congrés; intervenció, gestió i recuperació.

[+]

La Societat Civil davant l'Estat i
el Mercat

El dimarts 1 i el dimecres 2 de març
l'Associació AERYC, Àfrica-Amèrica-Europa
de Regions i Ciutats, celebrarà la seva VIII
trobada internacional sobre el tema “La
Societat Civil davant l'Estat i el Mercat”. Serà
una trobada presencial que s’emitirà per
streaming.
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La primera jornada de la Trobada
Internacional rebrà a persones expertes
sobre ciutats i regions. El segon dia es
dedicarà als desafiaments de la societat civil
a l’àrea de Barcelona i el conjunt de
Catalunya.

Pots inscriure-t a les jornades fent click
aquí. 

[+]

L’Institut de Drets Humans de
Catalunya atorga el Premi
Solidaritat a la Fundació
Espigoladors

La Fundació Espigoladors, membre de
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva,
ha estat premiada per la seva tasca en
defensa i garantia del dret humà a
l'alimentació. La Fundació treballa per
millorar l’accés a una alimentació adequada,
generar noves oportunitats per a persones
en risc d’exclusió social i desenvolupar un
model que impacti en la reducció del
malbaratament alimentari.

[+]

Les Viles Veïnes de Barcelona
comencen la seva activitat

El projecte Vila Veïna ja ha atès a més de
350 persones cuidadores des del mes
d’octubre de 2021. Els recursos dels quatre
equipaments de la ciutat s’adrecen a
persones cuidadores, persones amb
necessitats de cura, famílies i veïns i veïnes
que participen en les xarxes de suport.

[+]

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 
 

https://www.social.cat/noticia/16019/la-fundacio-espigoladors-rep-el-premi-solidaritat-2021-per-la-seva-tasca-en-favor-del-dret?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://beteve.cat/societat/vila-veina-suport-cures-nens-avis-dependents?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://fs3.formsite.com/Formularis/iqwuzhkr5y/index.html?1643896589626
http://asociacionaeryc.blogspot.com/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://www.social.cat/noticia/16019/la-fundacio-espigoladors-rep-el-premi-solidaritat-2021-per-la-seva-tasca-en-favor-del-dret?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://www.social.cat/noticia/16019/la-fundacio-espigoladors-rep-el-premi-solidaritat-2021-per-la-seva-tasca-en-favor-del-dret?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://beteve.cat/societat/vila-veina-suport-cures-nens-avis-dependents?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://beteve.cat/societat/vila-veina-suport-cures-nens-avis-dependents?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=20220210_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20febrer%202022
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
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:
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