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Butlletí 174. Maig 2022

Us convidem a la Trobada General de l'Acord
Ciutadà!

Es valorarà la feina feta el 2021 i es presentarà el Pla de Treball del 2022

El proper divendres 27 de maig a les 9.30 del matí, se celebrarà la Trobada General de l'Acord
Ciutadà a la Nau Bostik. L'objectiu d'aquesta trobada és fer balanç de l'activitat anual de l'Acord i
les Xarxes i, també, presentar el Pla de Treball del 2022. A més, hi haurà un espai de reflexió i
debat.

Us hi podeu inscriure en aquest enllaç! 

[+]
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La Comissió d'Acció estudia
com col·laborar amb l’Estratègia
municipal contra la soledat
2020-2030

La Comissió d'Acció va reunir-se el passat
dimecres 6 d'abril per parlar de diversos
projectes i temes d'interès relacionats amb
l'Acord Ciutadà. De primer, es va fer una
valoració conjunta de la Jornada del Fòrum
Social Metropolità. Després, es va comentar
la possibilitat de col·laboració entre
l’Estratègia municipal contra la soledat i
l’Acord Ciutadà i es va recordar que aquest
mes es farà la Trobada General. Finalment,
es va presentar breument l'informe
FOESSA, elaborat des de Càritas. 

[+]

Es lliura la 10a edició del Premi
Barcelona a l’empresa
innovadora en organització i
usos del temps

El passat 3 de maig al matí, dins el marc de
la jornada 'El lideratge d'equips híbrids: fer
empresa amb persones que treballen en
entorns i temps diferents', es va fer el
lliurament de la desena edició del Premi
Barcelona a l'empresa innovadora en
organització i usos del temps. El programa
de la jornada també va incloure una
conferència de Sílvia Cóppulo, titulada "Com
liderar en temps de sobreconnexió digital?", i
una taula de diàleg amb algunes empreses
que ja han impulsat mesures per a millorar la
gestió del temps dels seus treballadors.

[+]

El Grup Impulsor del Fòrum
Social Metropolità es reuneix
per valorar la Jornada del 23 de
març

El passat dijous 21 d'abril, el Grup Impulsor
del Fòrum Social Metropolità va trobar-se
per valorar conjuntament la Jornada del 23
de març i fixar els propers passos
organitzatius a través d'una proposta de Pla
de Treball. Finalment, es va acordar que les
línies de treball seran incrementar la

Se celebra la primera reunió de
la Comissió de Drets i
Aporofòbia de la XAPSLL

El passat divendres 22 d'abril, la Comissió
de Drets i Aporofòbia de la XAPSLL va
aplegar-se per primer cop. Abans de
començar la reunió, es va fer una visita a la
Fundació Arrels. Tot seguit, es van presentar
els objectius principals de la Comissió i es
va parlar de qüestions jurídiques que cal
tenir en compte. Finalment, els assistents
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presència dels ajuntaments, iniciar el treball
en tres xarxes metropolitanes i consolidar
l'organització del Fòrum. 

[+]

van acordar que a la propera reunió portaran
casos i vivències sobre l’aporofòbia per
debatre plegats. 

[+]

AEI Raval presenta el Pla Pilot
d'Inclusió als membres del Grup
d'intervenció de la XCO

El Grup d'Intervenció de la Xarxa de Centres
Oberts va fer una reunió el passat dijous 21
d'abril. En aquesta trobada, l'Adrià Jurado, la
Maria Incerta i la Paula Palacín van
presentar l'experiència sobre el Pla Pilot
d'Inclusió al CO AEI Raval. Tot seguit, es va
explicar el funcionament del nou excel de
recollida de dades dels CO. També es va
parlar d'altres temes d'interès i de l'estat dels
projectes de la XCO: el projecte
d'acompanyament socioemocional per
equips de Centres Oberts de Barcelona,
l'abordatge de la salut sexual als Centres
Oberts i el projecte "Bon dia, somriu", entre
d'altres. 

[+]

Benvingudes!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a la Fundació Privada Jovent,
que s'ha adherit fa poc a l'Acord Ciutadà. Es
tracta d'una entitat sense ànim de lucre que
treballa per promoure iniciatives per
adolescents, joves i adults, d’ambients
populars, que afavoreixin la seva inserció en
els diferents àmbits socials, especialment en
el camp laboral.

[+]

L' entrevista
"Les mesures de gestió del temps de
treball van molt més enllà del teletreball"

Aquest mes entrevistem Montse Matute, tècnica
a Desenvolupament de Persones de la UOC i
membre de la Xarxa NUST, coincidint amb el
lliurament de la 10a edició del Premi Barcelona
a l’empresa innovadora en organització i usos
del temps, que es va celebrar el passat 3 de
maig. 

Llegiu-ne més +
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ACTUALITAT

Barcelona, primera Capital
Mundial de les Polítiques del
Temps

El passat 5 d'abril, al Saló de Cent, es va fer
l'acte inicial de la Capitalitat mundial de
Barcelona en Polítiques del Temps. La ciutat
oferirà un programa d’activitats durant els
anys 2022-2023 amb l’objectiu de generar
més consciència i donar més visibilitat a les
polítiques del temps com un dret de tota la
ciutadania i estendre els seus impactes
positius en la societat, les empreses i el
planeta.

[+]

Engeguen els 3 grups de la
Xarxa d'Accessibilitat i Vida
Independent

Aquesta setmana, els 3 grups de treball de
la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent
(XAVI), han arrancat els seus corresponents
projectes. Es celebraran reunions plenàries
presencials i/o virtuals cada 3 setmanes
aproximadament i comissions puntuals per
desenvolupar tasques concretes.

[+]

El CEESC organitza el cicle 'Art i
Cultura en l'acció
socioeducativa'

Encara podeu assistir a una de les xerrades
del cicle 'Art i Cultura en l'acció
socioeducativa', organitzat pel Col·legi
d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya. El proper dilluns 30 de maig, de
9.00 a 12.00h, Marissa Paituví de la Central
del Circ i Guillermo Vidal-Ribes de l’Ateneu
Popular 9Barris impartirà la xerrada 'Diàlegs
sobre circ, creació i acció socioeducativa'. 

 

[+]
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L'Estratègia d'Alimentació
Sostenible Barcelona 2030 obre
un procés participatiu!

Per elaborar l'Estratègia d'Alimentació
Sostenible Barcelona 2030, s'estan
organitzant diverses trobades de tipus
sectorial o temàtic. En concret, el proper
dimarts 17 de maig a les 10 del matí, es farà
una trobada temàtica sobre la pobresa
alimentària i el dret a l'alimentació al Centre
Cívic Urgell. 

A més, des de l'Estratègia d'Alimentació
Sostenible Barcelona 2030 s'ha iniciat el
procés participatiu Decidim, obert a tota la
ciutadania. No dubtis a dir-hi la teva! En
trobareu més informació en aquest enllaç!

[+]

Les persones grans amb
discapacitat auditiva podran
sol·licitar el servei de
VinclesBCN

Les persones grans amb discapacitat
auditiva podran sol·licitar el servei del
programa VinclesBCN de l’Ajuntament de
Barcelona. El servei, que vol combatre la
soledat reforçant les relacions socials de les
persones grans, permet que les persones
usuàries gestionin les seves relacions
socials utilitzant com a instrument de
comunicació una aplicació senzilla
instal·lada en una tauleta o un telèfon
intel·ligent.

[+]

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 
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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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