Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau faci clic aquí

Butlletí 173. Abril 2022

El Consell de Governança es reuneix al Museu
Picasso
Durant la trobada, es va presentar l'Estratègia municipal contra la Soledat
2020-2030
El Consell de Governança de l'Acord Ciutadà va reunir-se el passat 16 de març al Museu
Picasso. Durant la trobada, es va explicar la constitució del Fòrum Social Metropolità i es va
parlar de l'acollida de persones provinents d'Ucraïna per part de serveis com el SAIER i el
CUESB. També es van comentar altres temes relacionats amb l'Acord Ciutadà, com ara la
Constitució de les Taules d'Acció Social Territorial i de la possible sessió de treball amb els
grups polítics municipals sobre l’Estratègia. Finalment, es va presentar l'Estratègia municipal
contra la Soledat 2020-2030.
[+]

Se celebra la Jornada de
Constitució del Fòrum Social
Metropolità
El passat 23 de març vam celebrar la
primera Jornada del Fòrum Social
Metropolità: Els reptes socials metropolitans
a la Fabra i Coats i va ser tot un èxit. Més de
200 entitats i administracions locals van
reunir-se per abordar i prioritzar necessitats i
reptes socials a nivell metropolità, perquè,
com va dir la comissionada d'Acció Social de
l'Ajuntament de Barcelona, "el segle XXI ja
no entén de fronteres administratives".

La XHIB organitza la Jornada
d’habitatges de sortida
L’Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona va acollir una
jornada dedicada a les experiències de
diverses entitats que treballen per facilitar
que les persones en situació de risc puguin
tenir un habitatge. Després de l’exposició de
les sis experiències, es va realitzar un debat
centrat en la visió social, immobiliària i
d’acords público-privats dels programes
explicats.
[+]

Us ho vau perdre? En aquest fil de Twitter us
expliquem tota la jornada!
[+]

La XDAA realitza la primera
sessió del Grup de Treball de
FSE+
Des de la Xarxa pel Dret a una Alimentació
Adequada s’ha impulsat el Grup de Treball
sobre el Fons Social Europeu + (FSE+).
Durant la seva primera reunió es va parlar
sobre la situació dels FSE+, i també de les
possibilitats d’incidir i participar, des de la
XDAA, perquè el FSE+ s’assembli al model
alimentari creat des de la mateixa Xarxa.
[+]

L’Acord Ciutadà es presenta a la
UB
El passat 17 de març es va presentar l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva als
estudiants de tercer del grau de Treball
Social de la Universitat de Barcelona. Es van
realitzar dues sessions en les que es va
explicar el funcionament de l’Acord Ciutadà,
quins són els seus objectius i com
desenvolupa la seva tasca a la ciutat de
Barcelona. Es va posar de relleu la tasca de
les xarxes d'acció i com exemple de
coproducció es va tractar la Xarxa d'Atenció

a Persones Sense Llar.
[+]

La Jornada del Grup de Famílies
de la XAPSLL va ser tot un èxit
d’assistència
L’acte va girar al voltant de la Presentació de
l’informe sobre Famílies en situació de
sensellarisme que va anar a càrrec de tres
investigadores de la UB. Seguidament, es va
convidar a 3 famílies per explicar la seva
situació en relació al sensellarisme i es va
convidar a la Dalma Fabian, policy officerde
FEANTSA.
[+]

Benvinguda!
Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a l'Associació Catalana Lupus
E.G, que s’ha adherit fa poc a l’Acord
Ciutadà. Es tracta d'una associació sense
ànim de lucre que treballa per oferir a
pacients de Lupus diversos serveis orientats
a la millora de la seva qualitat de vida.

[+]

L' entrevista
"L'angoixa de les famílies en situació de
sensellarisme gira en un triangle de
problemes vinculats a l'economia,
l'habitatge i el treball"
Aquest mes entrevistem Virgínia Matulic, Adela
Boixados i Montserrat Yepes, investigadores del
Grup de Recerca GRITS i PsicoSAO de la
Universitat de Barcelona, que han participat en
l'Informe de Famílies i Sensellarisme, impulsat
pel grup de treball Famílies i Sensellarisme de la
XAPSLL.

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT
Nova convocatòria de donació

de material informàtic!
Barcelona Activa ha engegat una nova
convocatòria de donació de material
informàtic per entitats. Ho expliquen als
documents següents: les bases de donació
de material informàtic BA i la convocatòria
de donació del material. A la seva pàgina
web (a la fotografia adjunta s’indica l’apartat
exacte) podreu trobar-hi tota la informació i
els documents que cal omplir per participarhi.
[+]

Ja podeu consultar la memòria
del 2021 del projecte Alimenta
El projecte Alimenta, impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona amb la complicitat
d’unes 40 entitats, agents socials i
empreses, ha elaborat la memòria del 2021 i
encara el 2022 amb ganes de continuar
promovent el dret a una alimentació digna,
sostenible i saludable entre persones en
situació de vulnerabilitat.
Podeu consultar la memòria en aquest
enllaç.
[+]

La Xarxa per a la Inclusió
Laboral, compromesa amb
l’Agenda 2030
La Xarxa per a la Inclusió Laboral de
Barcelona (XIB), que es va crear el 2014 per
tal de promoure la inclusió laboral de
persones amb discapacitat i/o amb situació
de trastorn mental, està compromesa amb
els Objectius de Desenvolupament Social
(ODS) de l’Agenda 2030. Com? Ho
expliquen a la seva web.
[+]

Sos Racisme Catalunya
presenta l’informe anual
‘INVisibles, L’estat del racisme a
Catalunya’
Amb l’objectiu de visibilitzar el racisme a

través de la denúncia pública, l’ONG Sos
Racisme Catalunya ha presentat la 13a
edició de l’informe anual ‘INVisibles, L’estat
del racisme a Catalunya’, que s’elabora de
manera independent a partir dels casos i les
dades recollides pel Servei d’Atenció i
Denúncia (SAiD) de l’entitat. A més, com a
novetat el SAiD enguany ha preparat una
infografia interactiva amb les dades
recollides.
Podeu consultar l’informe aquí.
[+]

Comença el Tercer Cicle de
Xerrades del CMBS
El proper dimarts 26 d'abril a la tarda,
arrenca el Tercer Cicle de Xerrades del
Consell Municipal de Benestar Social al
Museu Picasso. A la primera xerrada, hi
participaran Khalid Ghali Bada, comissionat
de diàleg intercultural i pluralisme religiós de
l'Ajuntament de Barcelona; Marie Faye, de la
Cooperativa Diomcoop; Fernando Macías,
de la Universitat de Barcelona, i Carme
Méndez, de la Fundación Secretariado
Gitano de Catalunya.
L'aforament és limitat i, per tant, cal
confirmar l'assistència al cicle en aquest
formulari.
[+]

El 4 d'abril es presenta l'informe
FOESSA de la Diòcesi de
Barcelona
El proper 4 d'abril al matí, es farà a l'Ateneu
Barcelonès la Jornada de presentació de
l'informe FOESSA d’exclusió i
desenvolupament social a la diòcesi de
Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de
Càritas Diocesana de Barcelona i Fundación
Foessa. La jornada s'adreça sobretot a
tècnics i professionals del sector que
treballen amb persones en risc d’exclusió,
però també a la resta de públic i persones
interessades.
En aquest enllaç podeu consultar-ne la

programació.
[+]

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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