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Butlletí 172. Març 2022

Obriu les agendes: el 23 de març se celebrarà la
Jornada del Fòrum Social Metropolità a la Fabra
i Coats
L’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva us convida a participar a la Jornada del Fòrum
Social Metropolità, que se celebrarà el proper dimecres 23 de març al matí a la Fabra i Coats –
Fàbrica de Creació i Centre d’Art. L’objectiu de la jornada és reflexionar i compartir experiències
per fer front als reptes socials metropolitans actuals a través d’accions comunes. Es tracta d’un
espai horitzontal obert a totes les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana i, també,
als ajuntaments que hi vulguin participar.

Ja us hi podeu apuntar en aquest enllaç!
[+]

Les Xarxes d’Acció es posen al
dia a la Taula de Coordinació de
Xarxes

La CA debat com treballar les
desigualtats socials amb els
grups polítics municipals

La col·laboració entre les diferents Xarxes
d’Acció és un dels punts forts de l’Acord. En
aquest sentit, la Taula de Coordinació de
Xarxes va reunir-se el passat dimecres 17
de febrer per compartir inquietuds i posar-se
al dia sobre els projectes en marxa. Es va
presentar l’informe d’activitat de les xarxes,
es va parlar de l’aliança de l’Acord amb el
Departament d’Interculturalitat i amb
l’Estratègia contra la soledat i es va convidar
totes les entitats a participar al Fòrum Social
Metropolità.

La Comissió d’Acció de l’Acord Ciutadà va
trobar-se el passat dimarts 15 de febrer.
Durant la reunió, es va anunciar que la
Trobada General de l’Acord se celebrarà el
divendres 27 de maig. Es va debatre de
quina manera s’hauria de treballar
conjuntament amb els grups polítics
municipals pel que fa a qüestions
relacionades amb l’Estratègia d’Inclusió i de
reducció de les desigualtats socials. Durant
la trobada, es van parlar dels projectes en
marxa de la XAPSLL i la XDAA.

[+]

[+]

La XAPSLL encara un mes de
març ple d’activitats

La XDAA fa balanç del 2021 i
presenta el Pla de treball del
2022

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
de Barcelona continua treballant per millorar
l’atenció a les persones sense llar de la
ciutat de Barcelona. El proper divendres 18
de març al matí, presentarà al Centre Cívic
La Farinera del Clot l’estudi de Famílies en
situació de sensellarisme que ha elaborat el
Grup de Treball de Famílies i Sensellarisme
juntament amb el Grup de Recerca de la
Universitat de Barcelona (GRITS). D’altra
banda, el proper dijous 24 de març al matí

La Xarxa pel Dret a una Alimentació
Adequada a Barcelona va reunir-se el
passat dijous 17 de febrer per repassar les
accions realitzades durant el 2021, valorar el
funcionament de la Jornada d’Alimentació
celebrada el 16 de desembre i, sobretot,
encarar l’any nou a través del Pla de treball
del 2022, que s’estructura en diversos eixos
d’actuació: impulsar projectes col·laboratius
entre les entitats, fer un mapeig els recursos

se celebrarà al Centre Cívic Urgell una
sessió de treball de Salut Mental i
Addiccions.
[+]

actuals d’alimentació a Barcelona, participar
del Pla d’Actuació 20-23, fer seguiment del
programa d’aliments del fons FEAD,
promocionar projectes relacionats amb
l’alimentació i aterrar al territori altres
iniciatives, també d’àmbit alimentari.
[+]

Neix la TAS de Nou Barris

Benvingudes!

S’ha creat la Taula d’Acció Social (TAS) de
Nou Barris, un espai de trobada entre les
entitats d’acció social del Districte i
l'Ajuntament de Barcelona. De cara a aquest
any, la TAS de Nou Barris es proposa fer el
seguiment de la proposta de Pla d’Acció
Social, per fer front als principals reptes del
territori. També es pretén desplegar una
xarxa de treball entre els actors socials de la
zona i les principals prioritats en acció social,
així com donar suport a la creació de la
Xarxa d'Atenció a la Infància i Adolescència
de Nou Barris que es constituirà el proper 8
d'abril.

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats que s’han adherit
fa poc a l’Acord Ciutadà: el Col·legi de
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i
+Educació.

[+]

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de
Catalunya és el vehicle de participació de
dietistes i nutricionistes i, a través de
diverses iniciatives, s’encarrega de vetllar
per la salut de la ciutadania i pel
coneixement general de la nutrició.
+Educació impulsa projectes transformadors
tant en l’àmbit educatiu com a nivell
comunitari i veïnal.

[+]

L' entrevista
L'entrevista
Aquest mes hem entrevistat Enric Morist,
membre del Grup Impulsor del Fòrum i
vicepresident de la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.
Llegeix-la clicant aquí.
Llegiu-ne més +

ACTUALITAT
El Grup Bon Preu implanta les
“hores tranquil·les” als seus
supermercats per facilitar la
compra a les persones amb
autisme
Cada dissabte, els supermercats Bonpreu i
Esclat redueixen la intensitat lumínica i
acústica entre les tres i les cinc de la tarda
per afavorir la compra de persones amb
autisme o amb hipersensibilitat sensorial.
Aquesta iniciativa és fruit d’un acord entre el
Grup Bonpreu i la Federació Catalana
d’Autisme.
[+]

Oberta la convocatòria de la 10
edició dels Premis d’Acció
Social Maria Figueres i Mercè
Bañeras
Plataforma Educativa organitza cada any els
Premis d’Acció Social Maria Figueres i
Mercè Bañeras, que tenen com a objectiu
reconèixer la tasca de persones, entitats,
serveis i projectes que des de l’acció social
contribueixin a millorar la qualitat de la vida a
Catalunya. Hi ha tres categories de premis:
innovació social, emprenedoria social i
corresponsabilitat ciutadana. Fins al 7
d’abril, es poden presentar candidatures a la
categoria d’innovació social, dotada amb
2.000€.
Més informació a la web!
[+]

El tercer sector aconsegueix la
paritat de gènere als òrgans de
govern
L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer
Sector Social de Catalunya, impulsat per La
Confederació, revela que la presència de les
dones als òrgans de govern de les entitats
socials és d’un 50,3%, enfront d’un 49,7%

d’homes, dada que supera en cinc punts el
45,3% de l’informe del 2018. Segons La
Confederació, aquestes dades són
“positives” i evidencien el “compromís” del
tercer sector amb l’equitat de gènere.
[+]

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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