
VII JORNADA 
DE RECONEIXEMENT 
DE LES BONES PRÀCTIQUES SOCIALS
–
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA 
GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

DATA:  1 d’abril de 2022
HORA: de les 11.45 h a les 14.30 h
LLOC: Sala d’Actes de la Universitat Pompeu Fabra,  
c. de Balmes, 132-134

Aforament limitat

barcelona.cat/dretssocials



PROGRAMA

11.45 h Recepció i lliurament de material a les persones 
assistents

12.00 h Acollida institucional

Laura Pérez, tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI

Conferència:  “El coneixement, la persona i 
l’organització”

Manel Muntada, expert en gestió del coneixement, 
desenvolupament i canvi organitzatiu

Reconeixement i lliurament de diplomes a les Bones 
Pràctiques Socials

• Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de 
Discriminació

• Les possibilitats terapèutiques del medi aquàtic per 
als infants i les seves famílies 

• Projecte “Hort al terrat”

• Encomanda de gestió a Parcs i Jardins

• Servei VinclesBCN

• Programa municipal de suport a les quarantenes

• VINE: les primeres atencions grupals

• Projecte “Autonomia a la llar familiar”

• Punts d’Assessorament Energètic 

• B-Mincome: participació comunitària

Reconeixement institucional

Laia Claverol, gerenta de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Reconeixement als i les professionals i els equips en 
temps de covid-19

• Accions extraordinàries o sobrevingudes

• Dona i feminització de les cures 

• La qüestió residencial

• Atenció i acció social a les famílies

• Treball amb la comunitat i el territori

14.25 h Clausura de l’acte i actuació musical

Conducció de l’acte: Clara Sánchez-Castro, periodista
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