
El Saier i Ciutat Refugi, models
de referència a Europa

L'Audiència Pública de nois i
noies entra en la fase final

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

La frontera irregular

Les fronteres terrestres que separen les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla del Marroc són
escenari de violacions sistemàtiques de drets humans de les persones migrants, cosa que les ha
convertit en unes de les més violentes del món. Aquesta és la conclusió principal de l’informe
“#DDHHFronteraSud, cap el restabliment de la legalitat” que han elaborat Novact, Irídia i el
col·lectiu Fotomovimiento amb el suport de l’Ajuntament.
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Una delegació de l'OCDE visita Barcelona en
el marc d'un projecte per donar suport a les
polítiques locals i innovadores en matèria
d’acollida i inclusió d’immigrants i refugiats.

Veure'n més Ver más

L’alumnat dels districtes participants expliquen
les seves propostes d’accions als barris per
acollir les persones refugiades. L'acte conjunt
se celebrarà el 23 de maig a l'Ajuntament.

Veure'n més Ver más

Viatges solidaris: com, quan i
per què

La crisi humanitària de persones refugiades
ha empès molts catalans a viatjar a Grècia per
donar-hi un cop de mà. Què ens hem de
plantejar abans de posar-nos en marxa?
Quins n'haurien de ser els objectius?
Reflexionem amb Setem, Lafede.cat i el
Servei Civil Internacional sobre cooperació,
voluntariat a l’estranger i transformació social.

Veure'n més Ver más

Veure'n Ver

"No volia que les meves
filles creixessin sota les
bombes"

Parlem amb Gulnar Hajo, escriptora i
dibuixant siriana exiliada a Istanbul. Ha
estat la il·lustradora convidada a l’edició
d’enguany del festival literari per a infants
i joves Món Llibre.
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L'entrevista
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més más

"La ciutat sense muralles"

Aquest webdoc elaborat pel Periódico de
Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament
aborda la situació de les persones migrants i
refugiades que arriben a la ciutat i les accions
que es desenvolupen des del consistori i la
societat civil per acollir-les.

 

Veure'n més Ver más

L'Ajuntament participa en el
Foro Mundial sobre les
violències urbanes

Obertes les inscripcions per a
la programació del segon
trimestre de l'Espai Avinyó

Agenda

Del 2/5
al 8/6

Curs de formació en matèria d'asil i protecció
internacional

Organitzat per la Fundacio ACSAR, el curs consta de 24 hores lectives.
S'adreça a advocats, juristes, funcionaris de l’Administració pública,
estudiants, assistents socials, organitzacions del tercer sector i, en
general, a totes les persones interessades.

5
 maig

VII Concert per la Pau i el Desarmament

The Sey Sisters són enguany les protagonistes del concert reivindicatiu
que promou FundiPau. La banda, formada per tres germanes ghaneses,
presentaran el repertori "Let Freedom Ring", que combina estils diversos,
del gospel al soul passant per la música africana.
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Aida Guillén i Yolanda Soriano van presentar a
Madrid el Pla de lluita contra la islamofòbia i
l'Estratègia BCN Antirumors.

Veure'n més Ver más

De maig a juny, organitza taules rodones, concerts,
tallers i exposicions. Les activitats són gratuïtes,
però cal reservar plaça.
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Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
 Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, clica aquí

Seguiu-nos:

© 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.
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