
El cos, l’art i el joc com a eina
de transformació psicosocial

Accem crea un espai de trobada per a dones
refugiades o sol·licitants d’asil del programa
Nausica, entre d’altres, perquè puguin
compartir experiències, expressar-se i
estrènyer els llaços de suport mutu.

Veure'n més Ver más

Oci compartit per teixir
relacions

La plataforma digital Refugee Friendly té com
a objectiu posar en contacte persones
refugiades i locals per assistir a concerts,
espectacles, exposicions i altres
esdeveniments culturals.

Veure'n més Ver más
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“La llibertat és el gust per
la vida”

Conversem amb Rola Abumuaileq,
refugiada palestina a Barcelona. Va
arribar a la ciutat el 2015, i malgrat que
només té 18 anys, sap perfectament
d’on ve i on vol anar.

Balla, transgredeix, VOGUE!
Ens apropem al sentit i valors
d'aquest ball transgressor

La Nau Bostik va acollir una xerrada i un taller
pràctic sobre voguing. Com sorgeix? Quins
són els seus valors? L'activitat va
ser conduïda per Galaxia Súmac, activista i
voguer i Jayce Ubetta, ballarí de voguing i
waacking.

Veure'n més Ver más

"Cada vegada més s'està
ressaltant que les dones també
podem jugar a criquet"

Entrevista a l'Hifsa Butt, una de les jugadores
de l'equip de criquet femení del Poble-sec,
sobre un esport que cada vegada està tenint
més espai i visibilitat a la ciutat. L'Hifsa també
és àrbitra i entrenadora d'un equip de nens i
nenes.

Veure'n més Ver más

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

A recer de les “maras”

Marabunta: població massiva de certes formigues que arrasen tot allò que toquen. Aquest és el
vocable origen de la paraula “mara”, utilitzada per descriure les bandes violentes que assolen
països com Hondures i El Salvador. La seva violència són una xacra i una de les causes més
importants de les demandes de protecció internacional de països com Hondures i El Salvador.
Però per què es rebutgen sistemàticament les sol·licituds?

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

30
de juliol

Com podem contractar persones migrades en
situació irregular a la nostra entitat d’ESS?

Taller pràctic per donar a conèixer els requisits per a les entitats que
vulguin presentar-se a la propera edició de la convocatòria de
subvencions del Programa Treball i Formació 2019 per a entitats sense
ànim de lucre – Línia ACOL – per a la contractació de persones migrades
en situació irregular. 

Fins el
18

d'octubre

Convocatòria XIV Premi 25 de Novembre 'BCN
Antimasclista i Intercultural'

Reconeixerà les iniciatives que treballen per abordar i prevenir la violència
masclista contra dones de comunitats culturals diverses de la ciutat.
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