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Butlletí 175. Juny 2022

Ja podeu consultar la Memòria 2021 de l'Acord
Ciutadà!

La Memòria resumeix les activitats impulsades per les Xarxes d'Acció

La Memòria 2021, que ja es pot consultar aquí, pretén ser un reflex visual de l'activitat
impulsada en el marc de l'Acord Ciutadà. Per això, s'hi ofereix una mirada panoràmica de les
activitats principals de l'Acord Ciutadà durant aquest últim any: el Fòrum Social Metropolità, la
Taula d'Acció Social Territorial i les activitats de les Xarxes d'Acció. A més, s'hi resumeix el Pla
d'Actuació de l'Acord Ciutadà 2020-23.

 

[+]

http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/14x9.html?m=AUsAAFdPHMYAAAALtMoAAAFUGrEAAAAAFXMAAAAPABYzPQBil38TF6nXMcVcSEeaN15NChcAswAV5Bc&b=88fcfe84&e=bcd9e2f2&x=daxg5nge8GUVEIEIL-13Gg
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_Header_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/5/MemoriaACB_2021_DEF.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/5/MemoriaACB_2021_DEF.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/5/MemoriaACB_2021_DEF.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2022/5/MemoriaACB_2021_DEF.pdf


Les entitats de l'Acord Ciutadà
es tornen a reunir a la Trobada
General 2022

El passat divendres 27 de maig al matí, es
va celebrar la Trobada General de l'Acord
Ciutadà a la Nau Bostik. La Comissionada
d'Acció Social, Sonia Fuertes, va donar la
benvinguda als assistents. Assumpció
Franquesa Segura, representant de
Comissions Obreres a la Comissió d'Acció i
Consell de la Governança, es va encarregar
de fer el balanç general de l'Acord. A la
primera part de l'acte, també es va presentar
el Pla de treball 2021-22.

Tot seguit, es va dur a terme la Jornada de
treball comunitari, que va comptar amb una
taula rodona sobre perspectives
comunitàries en la intervenció social i amb
un debat amb el públic. 

[+]

La XIB presenta el Servei Inclou
Futur a la Taula de Coordinació
de Xarxes

El passat dimecres 25 de maig la Taula de
Coordinació de Xarxes va reunir-se a l'Àrea
de Drets Socials per repassar les activitats
més recents de les diferents Xarxes d'Acció.
Durant la reunió, la Xarxa per la Inclusió
Laboral a Barcelona va presentar el Servei
Inclou Futur. A més, es va parlar de la
Trobada General de l'Acord i del Fòrum
Social Metropolità i es va informar de l'estat
actual de les Taules d'Acció Social
Territorial. 

[+]

El Grup Impulsor del FSM es
reuneix per debatre la primera
proposta de treball 2022-23

El proper dijous 2 de juny, de 12.30 a 14.30,
es farà una reunió del Grup Impulsor del
Fòrum Social Metropolità. Hi haurà la
possibilitat d'assistir-hi presencialment, a
l'Àrea de Drets Socials (Carrer València,
344, planta 6), o bé telemàticament.

Benvinguda!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a Obbia.Creem valor, que s'ha
adherit fa poc a l'Acord Ciutadà. Es tracta
d'una entitat que treballa per implementar
plans de diversitat en empreses i
organitzacions a través de serveis com
formació, consultoria i impacte.

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
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http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_3_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_obbiacreem_valor_sl_836.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_obbiacreem_valor_sl_836.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_obbiacreem_valor_sl_836.html


L'objectiu de la reunió és debatre la primera
proposta de treball 2022-2023, que inclou la
constitució de l'X-PACTE, el reforç de la
Xarxa Metropolitana per la Inclusió
Residencial (XMIR) i la creació d'una nova
xarxa per fer front a la segregació i la
pauperització dels barris. 

[+]

 

 

[+]

L' entrevista
"L'acció comunitària és una forma
d'apoderament ciutadà que es tradueix en
un enfortiment de la comunitat"

Aquest mes entrevistem Marina Torrent
Martínez, directora del Centre de Vida
Comunitària a Trinitat Vella, que va participar a
la taula rodona sobre perspectives comunitàries
en la intervenció social de la Trobada General
de l'Acord Ciutadà.

 

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

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'AlimentacióSostenible 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! 

[+]

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/noticies.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_3_Butllet%C3%AD%20juny%202022
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_obbiacreem_valor_sl_836.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_first_block_news_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://mailchi.mp/6dc4559bf404/entrevista-marinatorrent-8663357?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_interviews_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/proces-de-participacio-ciutadana-per-avancar-en-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1170822?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://mailchi.mp/6dc4559bf404/entrevista-marinatorrent-8663357?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_interviews_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/proces-de-participacio-ciutadana-per-avancar-en-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1170822?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.decidim.barcelona/processes/estrategiaalimentaciosostenible/f/5153/
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/proces-de-participacio-ciutadana-per-avancar-en-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1170822?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_1_Butllet%C3%AD%20juny%202022


El juliol es farà la segona edició
del Simposi d’Aprenentatge
Servei i Servei Comunitari
Ambiental

El proper 7 de juliol se celebrarà la segona
edició del Simposi d’Aprenentatge Servei i
Servei Comunitari Ambiental a la seu de
Fundesplai, a El Prat de Llobregat. Aquest
simposi pretén ser el punt de trobada dels
agents de la ciutat que treballen per impulsar
la sostenibilitat ambiental. Si voleu
presentar-hi alguna experiència, recurs o
material, teniu temps fins al 3 de maig per
apuntar-vos-hi! 

 

[+]

La Fundació Drissa crea la
figura de l'agent digital per
reduir la bretxa tecnològica
entre els seus treballadors

Amb l'objectiu de reduir la bretxa digital entre
les persones amb transtorn mental, la
Fundació Drissa ha implantat la figura de
l'agent digital a la seva plantilla. Aquesta
persona s'encarregarà d'ajudar a les altres
persones de l'entitat en qüestions
informàtiques i ensenyar-los el que calgui
perquè puguin millorar la seva competència
digital.

 

[+]

El 10 de juny se celebra el I
Fòrum d'abandonament i
trajectòries educatives a
Barcelona

El proper divendres 10 de juny al matí, el
Consell Educatiu i el Consell de l'FP de
Barcelona organitzen el I Fòrum
d'abandonament i trajectòries educatives a
la ciutat de Barcelona. Es farà al Born,
Centre de Memòria. Aquí podeu consultar-
ne el programa! 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/677/ja-es-aqui-la-segona-edicio-del-simposi-daprenentatge-servei-i?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.social.cat/noticia/16790/pas-endavant-per-reduir-la-bretxa-digital-entre-les-persones-amb-trastorn-mental?id_butlleti_enviar=1817&id_element=16790&utm_medium=butlleti&utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/noticia/i-fzrum-dabandonament-i-trajectzeries-educatives-a-la-ciutat-de-barcelona?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/677/ja-es-aqui-la-segona-edicio-del-simposi-daprenentatge-servei-i?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/677/ja-es-aqui-la-segona-edicio-del-simposi-daprenentatge-servei-i?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_2_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.social.cat/noticia/16790/pas-endavant-per-reduir-la-bretxa-digital-entre-les-persones-amb-trastorn-mental?id_butlleti_enviar=1817&id_element=16790&utm_medium=butlleti&utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.social.cat/noticia/16790/pas-endavant-per-reduir-la-bretxa-digital-entre-les-persones-amb-trastorn-mental?id_butlleti_enviar=1817&id_element=16790&utm_medium=butlleti&utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_3_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/noticia/i-fzrum-dabandonament-i-trajectzeries-educatives-a-la-ciutat-de-barcelona?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30163354/Programa_Forum-Abandonament-i-Trajectories-Educatives-10-de-juny-de-2022.pdf


[+]

La Fundació FC Barcelona
presenta el Sistema de
Protecció de la Infància en
l'àmbit esportiu

El proper dijous 9 de juny a les 11.30, a
l'Auditori 1899 del Camp Nou, el FC
Barcelona i la Fundació FC Barcelona faran
la presentació del Sistema de Protecció de
la Infància en l'àmbit de l'esport. Aquest
sistema regula la protecció davant qualsevol
tipus de violència que puguin patir els infants
i inclou accions preventives i mecanismes de
detecció precoç i d'actuació. 

[+]

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.

Projecte impulsat per:

https://fundacio.fcbarcelona.cat/programes-i-metodologies?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_5_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://www.barcelona.cat/ca/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_Header_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/noticia/i-fzrum-dabandonament-i-trajectzeries-educatives-a-la-ciutat-de-barcelona?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_4_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://fundacio.fcbarcelona.cat/programes-i-metodologies?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_5_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://fundacio.fcbarcelona.cat/programes-i-metodologies?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=Butlletins%202022&utm_content=22%201%2F21%2F_link_actualitat_5_Butllet%C3%AD%20juny%202022
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
https://comunica.barcelona.cat/newsletter/ca/landings/alta
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/update/unjoin.php?email=comunica@equ.es&name=%22%22&lastname1=%22%22&lastname2=%22%22&mobile=%22%22&emv=2&lang=ca&origen_landing=Segundo_Nivel_Unsubscribe&qualitat=1&radars=%22%22&premis_ignasi_fina=%22%22&co_lescorts_sants=%22%22&co_sant_marti=%22%22&acbi=1&prego_infant=%22%22&dia_diversitat=%22%22&cinema_infantil=%22%22&salut=%22%22&espai_lescorts=%22%22&espai_santmarti=%22%22&soledat=%22%22&RADARS_VEINALS=%22%22&RADARS_COMERCIALS=%22%22&RADARS_FARMACIES=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_SANT_GERVASI=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_CAN_BARO=%22%22&RADARS_TERCER_SECTOR=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_VILA_GRASSOT=%22%22&RADARS_VOLUNTARIS=%22%22&RADARS_RC_RF_POBLENOU=%22%22&RADARS_DISTRICTES_LES_CORTS=%22%22&consell_assessor_gent_gran=%22%22&imss_comunicacio_interna
mailto:acordciutada@bcn.cat

