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L’esport no entén en fronteres
L’atenció a les persones sol·licitants d’asil des d’una perspectiva global, gairebé transversal,
requereix elements que vagin més enllà de l’habitatge i el menjar. Gràcies al programa d’accés
als centres esportius, les persones sol·licitants d’asil disposen d’una via d’inclusió i de
socialització quan arriben a la ciutat.
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Notícies
La realitat de les dades
d’immigració i de refugi

Persones professionals a
banda i banda

El SAIER presenta les dades del 2018, que
mostren un increment en el volum de l’atenció
oferta. En total, s'han atès 19.422 persones,
un 14% més que el 2017.

Mentre dura el llarg procés d’homologació dels
títols acadèmics, els col·legis professionals
ajuden a persones immigrants i refugiades a
preparar la vida laboral posterior.
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L'entrevista
“El pla ‘Barcelona, ciutat
refugi’, com tota despesa
en migració, inverteix en
cohesió social i ciutadania”
El coordinador del programa “Barcelona,
ciutat refugi”, Ignasi Calbó, fa balanç de
quatre anys de feina orientada a acollir
més i acollir millor.
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Agenda
Sisena edició del curs presencial "Asil,
immigració i drets humans"

4
de març

Formació de CEAR de 30 hores lectives al Campus Poblenou de la
Universitat Pompeu Fabra.

Concert del Cor Dona Gospel

15
de març

Concert solidari és a benefici d’El Lloc de la Dona, un espai de reunió i
d’acció que dona cobertura social a les dones que exerceixen la
prostitució al barri del Raval.

“Una vegada descolonitzat el
món, el seguim colonitzant
amb la nostra mentalitat”

Comencen les inscripcions a la
primera formació Antirumors
2019

Conversem amb el filòsof i teòleg Raúl Gabás
que ha fet del temps un dels temes favorits
d’ensenyament i pensament.

Obertes les inscripcions de la formació
“Agents antirumors: interculturalitat, una
resposta als rumors i estereotips”.
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© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades personals s'han incorporat al fitxer 'Participació ciutadana', titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb la
finalitat de gestionar el contacte amb els ciutadans i les persones interessades en els processos de participació promoguts
per l'Ajuntament de Barcelona. No se cediran dades a tercers. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades
per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al
Registre General de l'Ajuntament (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), i indicar clarament a l’assumpte 'Exercici de dret
LOPD'.
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí electrònic feu clic aquí
Nota: No respongueu directament a aquesta adreça electrònica, ja que no és operativa i no rebreu resposta. Per comunicar
qualsevol incidència, queixa, suggeriment o agraïment, o reclamar una petició anterior, us podeu posar en contacte amb
l'Ajuntament de Barcelona a través d'aquest enllaç. Moltes gràcies per la vostra col•laboració.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que sus datos personales se han incorporado en el fichero 'Participación ciudadana', titularidad del Ayuntamiento de
Barcelona, con la finalidad de gestionar el contacto con los ciudadanos y las personas interesadas en los procesos de
participación promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona. No se cederán datos a terceros. Consiente expresamente el
tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), indicando
claramente en el asunto 'Ejercicio de derecho LOPD'.
Si quiere darse de baja de este boletín electrónico haga clic aquí
Nota: No responda directamente a esta dirección de correo electrónico ya que no es operativa y no recibirá respuesta. Para
realizar cualquier consulta, queja o sugerencia en relación a esta comunicación, puede ponerse en contacto con el
Ajuntament de Barcelona a través de este enlace. Muchas gracias por su colaboración.

