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Butlletí 177. Agost 2022

El Consell de Governança reflexiona sobre els
canvis socials de la metròpoli en temps

postpandèmics
Durant la reunió, es va parlar dels reptes de la Xarxa pel Dret a una

Alimentació Adequada

El 14 de juliol a la tarda es va celebrar el Consell de Governança al Centre Cívic Cotxeres de
Sants. Durant la reunió, els assistents van debatre com cal afrontar els canvis socials de la
metròpoli en la situació postpandèmica actual i, també, van parlar dels reptes de la Xarxa pel
Dret a una Alimentació Adequada. A més, es van donar una sèrie d'informacions de l'Acord
Ciutadà: els avenços del Fòrum Social Metropolità, l'estat actual de les Taules d'Acció Social
Territorial i els punts centrals de la reunió de la Comissió d'Acció amb els Grups polítics
municipals. 
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El Grup Impulsor del FSM es
reuneix amb representants
d'ajuntaments metropolitans

El dijous 21 de juliol al matí el Grup Impulsor
del Fòrum Social Metropolità va fer una
reunió híbrida en què van participar
representants d'alguns ajuntaments
metropolitans. Després de donar la
benvinguda als assistents, es va fer un breu
repàs del recorregut del FSM, destacant els
resultats i reptes de la Jornada del passat 23
de març. Tot seguit, es va presentar el Pla
de Treball del FSM, la Xarxa Metropolitana
per la Inclusió Residencial (XMIR) i, també,
les Missions del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona. Finalment, es va convidar els
Ajuntaments a ser membres del FSM i
participar del Pla de Treball. 

[+]

La XDAA visita La Botiga d'El
Prat de Llobregat

El passat 13 de juliol la Xarxa pel Dret a una
Alimentació Adequada a Barcelona va fer la
reunió plenària a La Botiga d'El Prat de
Llobregat, on també va poder visitar i
conèixer de primera mà el projecte de
garantia alimentària que hi duen a terme.
Durant la reunió, es van presentar les noves
entitats que s'han incorporat a la Xarxa i es
va parlar de la propera reunió sobre el Fons
Social Europeu +. També es va informar de
l'estat actual del mapeig impulsat pel
Projecte Aliments en sentit i, finalment, des
del PEMB van explicar els avenços en la
concreció de la missió d'alimentació del
Compromís Metropolità 2030. 

 

[+]

El Grup Estratègic de la XCO
prepara el Pla de Treball del
curs vinent

El passat dilluns 11 de juliol al matí, el Grup
Estratègic de la Xarxa de Centres Oberts es
va reunir telemàticament per parlar de la
proposta del nou Pla de Treball de cara al

Benvinguda!

Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a Diven Social Network, que
s'ha adherit fa poc a l'Acord Ciutadà. 

Diven Social Network és un espai obert que
té l'objectiu de revitalitzar i donar llum a totes
les iniciatives que es duen a terme a la

[+]
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curs 2022-23. A més, es va presentar el
projecte "Bon dia, somriu", impulsat pel
Servei de Salut Comunitària (ASPB). També
es va donar informació sobre el Cicle de
cinema pels CO i la Campanya contra la
Soledat, promoguts pel Departament de
Promoció a la Infància. 

[+]

societat, ja siguin impulsades per
organitzacions o per persones joves. És una
plataforma d'apoderament: d'una banda,
pretén digitalitzar i donar a conèixer totes les
iniciatives socials entre el públic jove; d'altra
banda, vol permetre que les persones
interessades puguin trobar aquestes
iniciatives d'una manera directa i eficient. 

[+]

L' entrevista
"Les entitats educatives tenim un paper
clau en la construcció d'una societat
veritablement inclusiva"

Aquest mes entrevistem La Troca, l'Escola
Comunitària de Formació Permanent del barri
de Sants, que s'ha adherit fa poc a l'Acord
Ciutadà. Parlem del seu projecte educatiu, de la
Coordinadora de la Llengua i de què esperen de
l'Acord. 

 

Llegiu-ne més +

ACTUALITAT

Encara us podeu presentar als
Premis Nacionals de Comerç de
la Generalitat de Catalunya!

Fins a l'11 d'agost a les dues del migdia,
teniu temps per presentar una sol·licitud als
Premis Nacionals de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, que tenen com a
objectiu distingir les persones físiques o
jurídiques, les entitats i els ens públics que
hagin destacat per la iniciativa comercial i
que, per la seva trajectòria, innovació i
adaptabilitat, contribueixen de manera
rellevant al prestigi del comerç i,
particularment, del comerç urbà de
proximitat. A més, els establiments
comercials amb cent anys o més tindran un
tractament diferenciat en els guardons. 

Més informació, aquí! 

[+]
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Es presenten les missions del
Compromís Metropolità 2030 a
vuit municipis de la regió
metropolitana

El mes de setembre el PEMB celebrarà una
gira per les localitats metropolitans
de Martorell, Santa Coloma de Gramenet,
Vilanova i la Geltrú, Mollet, Mataró, Santa
Perpètua de Mogoda, El Prat de Llobregat, i
Rubí, amb l'objectiu de donar a conèixer les
8 missions que conformaran el nou pla
estratègic per a la regió metropolitana de
Barcelona, la dels 5 milions d'habitants. 

 

[+]

El setembre tornen els Diàlegs a
la Riba del Besòs!

El 17 de setembre al matí, tornen els Diàlegs
a la Riba del Besòs amb l'activitat 'Barris
Fronterers', que consistirà en un itinerari pels
llindars dels barris limítrofs dels municipis de
Santa Coloma, Barcelona, Sant Adrià i
Badalona i servirà per conèixer-ne la seva
activitat social. 

Aquí podeu trobar-ne més informació! 

[+]

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. 
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Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

Projecte impulsat per:
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