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Butlletí 176. Juliol 2022

La Comissió d'Acció va reunir-se amb els grups
polítics municipals

Se'ls va presentar l'Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats
socials de Barcelona 2017-2030

El passat dimecres 22 de juny, la Comissió d’Acció va reunir-se amb els grups polítics
municipals. La Comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, i la representant de Càritas
Diocesana, Amèlia de Juan Castella, van fer una presentació general de l'Acord Ciutadà. Tot
seguit, Josep Maria Pasqual Esteve, de la Secretaria Tècnica de l'Acord, va explicar l’Estratègia
d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2030 i, també, el Pla
d’Actuació de l’Acord Ciutadà 2020 – 2022.
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Es presenta el Centre de
Recursos en Drets Humans a la
reunió plenària de la XAPSLL

El passat dijous 16 de juny, els membres de
la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar
van reunir-se per continuar treballant
plegats. Després d'una benvinguda
institucional per part de la Comissionada
d'Acció Social, es va presentar el Centre de
Recursos de Drets Humans. Tot seguit, es
va fer seguiment dels projectes en marxa i
de les activitats de la Comissió Permanent,
la Comissió de Drets i Aporofòbia, el Grup
de Treball Famílies i sensellarisme, el Grup
de Treball Models d'Acompanyament Social i
la Comissió de Seguiment del Pla de Lluita
contra el sensellarisme. 

[+]

El Grup Impulsor del FSM
construeix una proposta de
treball pel curs 2022-23

El Grup Impulsor del Fòrum Social
Metropolità va fer una reunió el passat 2 de
juny en què es va presentar la primera
proposta de treball 2022-23. Aquesta
proposta parteix de les prioritats més
destacades de la Jornada del Fòrum Social
Metropolità del passat 23 de març: la
governança entre les entitats socials i els
ajuntaments, l'accés a l'habitatge i la
reducció de les desigualtats i de la pobresa.
El pla de treball també té en compte la
importància de garantir una resposta que
satisfaci les prioritats d'una manera ràpida i
operativa.

 

[+]

La Xarxa NUST planteja
possibles col·laboracions de
cara al setembre

El passat dimecres 29 de juny, es va fer una
reunió del Grup Motor de la Xarxa NUST. Va
assistir-hi Raquel Gil, Comissionada de
Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la
Precarietat Laboral, que va parlar de l'Acord
de Barcelona per l’Ocupació de Qualitat
2021-2030. A més, el Grup Motor va fer

El Grup Motor de la XCO aborda
el pla de treball del curs vinent

La reunió del Grup Motor de la Xarxa de
Centres Oberts, que es va fer el passat
dijous 30 de juny, va estar centrada en el pla
de treball del 2022-23. Els membres de la
XCO van parlar de les línies d'acció
principals del curs vinent, que inclouen,
entre d'altres, el nou programa KOA
Experiències, la col·laboracio amb la Xarxa
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seguiment dels projectes engegats i va
valorar diverses propostes d'activitats de
cara al quart trimestre del 2022.

[+]

dels Drets dels Infants, el Projecte de bicis
del dipòsit i el Projecte Konsulta'm. A més,
es va presentar el Manifest sobre violències
sexuals infantils (XDI) i es va valorar
positivament la possibilitat que la XCO s'hi
adhereixi. 

[+]

Consulta l'Informe de Trobada
General 2022!

Ja està disponible l'Informe de la Trobada
General de l'Acord Ciutadà, que es va
celebrar el passat divendres 27 de maig al
matí, es va celebrar la Trobada General de
l'Acord Ciutadà a la Nau Bostik. Si no hi vau
poder assistir, us pot interessar fer-hi un cop
d'ull per saber com va anar la jornada!

[+]

Benvingudes!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a La Troca i l'Associació
Arteterapia ARTENEA, que s'han adherit fa
poc a l'Acord Ciutadà. 

La Troca de Sants és una escola
comunitària de persones adultes que dona
resposta i s'adapta a les necessitats de la
vida adulta, sobretot de les persones i
col·lectius que es troben en una situació de
desigualtat social. L'Associació Arteterapia
ARTENEA, ubicada al barri de Sant Andreu,
treballa per millorar la qualitat de vida de les
persones amb diversitat funcional a través
de l'Art-Teràpia i altres teràpies
complementàries. 

[+]

L' entrevista
"La Botiga vol obrir-se a tota la
ciutadania, tant als qui pateixen
inseguretat alimentària com als qui no"

Aquest mes entrevistem Mònica Plana
Izquierdo, directora del Departament tècnic
d'ABD, l'associació que gestiona La Botiga del
Prat de Llobregat. Ens explica el funcionament
d'aquest projecte de garantia alimentària, que
busca fomentar l'apoderament comunitari i la
sostenibilitat.
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Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

El projecte Alimenta, reconegut
entre les millors iniciatives
socials d'Iberoamèrica del 2021

Com cada any, el CAF-Banc de
Desenvolupament d'Amèrica Llatina i la
Revista Haz han triat les deu iniciatives
socials més innovadores del 2021, i
Alimenta ha estat un dels projectes
seleccionats de l'edició d'enguany. Alimenta
treballa per crear un nou model d'alimentació
social a la ciutat de Barcelona i per garantir
el dret de l'alimentació de manera inclusiva i
digna. Als guardons s'hi van presentar uns
100 projectes realitzats a l'Amèrica llatina i
Espanya.

[+]

L'Espai Francesca
Bonnemaison acull una jornada
sobre el repte de l'habitatge en
clau metropolitana

El proper 20 de juliol al matí, la Federació
d'Entitats Catalanes d'Acció Social
organitza, en conveni amb la Diputació de
Barcelona, la jornada 'El repte de l'habitatge
a Barcelona en clau metropolitana', que,
com el nom indica, està dedicada al repte
que suposa garantir el dret a l'habitatge des
dels municipis amb polítiques públiques
concebudes en clau metropolitana. Es farà a
l'Espai Francesca Bonnemaison i us hi
podeu apuntar en aquest enllaç!

[+]

Es presenta l'informe de les
Discriminacions de Barcelona
2021 al Convent de Sant Agustí

El proper 13 de juliol, a les sis de la tarda, el
Centre de Recursos en Drets Humans
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organitza l'acte 'Contra la discriminació en
l'accés a l'habitatge' al Centre Cívic Convent
de Sant Agustí. Durant l'acte, es presentarà
l'informe 2021 de l'Observatori de les
Discriminacions i s'aprofundirà en les
discriminacions en l'accés a l'habitatge,
posant un èmfasi especial en el racisme
immobiliari. Si hi voleu assistir, heu d'enviar
un correu a inscripcions.crdh@bcn.cat. 

[+]

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:
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