
Despolaritzar el “nosaltres
‘versus’ ells”

El filòsof Bart Brandsma visita la ciutat per
impartir una conferència dins el programa
'Conflict Matters' sobre la polarització.
Aprofundim en aquest concepte.

Veure'n més Ver más

Comerç i art, junts per
reivindicar el refugi

“Línia de fuga” és l’exposició de retrats de
persones refugiades amb què l’Associació
d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial
inicia la celebració dels seus vint anys de vida.

Veure'n més Ver más
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L’atenció a les persones
refugiades s’ha de fer
“amb” elles i no “per” elles

Conversem amb la Dolors Calvo,
directora del Programa Ampara d’acollida
a persones refugiades de la Fundació
APIP ACAM.

L’educació intercultural en
diàleg: què en pensen les
famílies?

L’Espai Avinyó continua el cicle sobre
interculturalitat i en aquesta ocasió es mostra
el punt de vista dels pares i mares de les
escoles sobre com podem assolir l’educació
intercultural des dels centres educatius.

Veure'n més Ver más

"Estem pràcticament
empresonades al nostre lloc de
treball”

Parlem amb l’Esmeralda, dona migrada i
treballadora de la llar i de la cura, un dels
col·lectius més invisibilitzats i precaritzats.
Forma part de la 'Asociación Mujeres
Migrantes Diversas'.

Veure'n més Ver más

Si no podeu veure aquest missatge correctament, siusplau feu clic aquí

Tràfic d’éssers humans: l’esclavatge
contemporani

El tràfic d’éssers humans és una de les realitats més cruels que es donen a la nostra societat,
sovint davant nostre sense que en siguem conscients o ho vegem. Ara fa dos anys l’Ajuntament
de Barcelona va posar en marxa la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans per
treballar conjuntament amb entitats socials, els cossos policials i altres àrees de l’Ajuntament.
Aquest servei, obert a qualsevol víctima de tràfic, ha atès ja més de dos centenars de persones,
prop d’un 80% de les quals eren dones explotades sexualment. 

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

Fins
el 31

 de març

Teatre documental "P.A.U. (Paisatges als ulls)"

L’espectacle de Carolina Llacher, sorgit d’una residència als Espais de
Creació Eòlia i+d, posa l’escena a disposició de quatre persones migrades
que ens explicaran la seva història.

9
 d'abril

Projecció del documental 'Diom'

A Barcelona, un grup de manteres i manters s’aventuren a endegar un
negoci de venda ambulant impulsat per l’Ajuntament. El Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart acull la projecció d'aquest documental el pròxim 9 d'abril
a les 18.30h.
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