
Compartint habitatge,
reconstruint vides

L'Ajuntament denuncia les
deportacions forçades

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

El viatge educatiu

Al llarg dels dos darrers anys s’han generat un bon nombre de recursos pedagògics per treballar
amb joves i infants la temàtica del refugi i les migracions forçades. Entitats i centres exploren
com potenciar-los el pròxim curs.
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La plataforma Refugiats Benvinguts busca
persones que vulguin acollir temporalment
demandants d'asil a casa seva en condicions
d'igualtat. Ja ha organitzat tres convivències.

Veure'n més Ver más

El consistori manté el pols amb el Govern
Central per l’internament en el CIE i la
repatriació forçada de veïns migrats i refugiats
a la ciutat. 

Veure'n més Ver más

En moviment a l'Amèrica
Llatina

Les peticions d’asil procedents de ciutadans
de l’altra banda de l’Atlàntic s’han disparat.
Prop de la meitat de les persones refugiades
ateses pels serveis municipals de Barcelona
són originàries de Veneçuela, Colòmbia,
Hondures i El Salvador.

Veure'n més Ver más

"Molts llatinoamericans no
saben que existeix l'asil i es
regularitzen com a immigrants"

Parlem amb Erika Torregrossa i David Querol
Sánchez, secretària general i membre del
Col·legi d'Advocats Penal Internacional
respectivament.

Veure'n més Ver más

A fons

L'entrevista
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més
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"A Barcelona atenem onze
perfils de refugiats
diferents"

Visitem el SAIER i conversem amb la
seva coordinadora, Gloria Rendón, sobre
la problemàtica de les persones
refugiades que arriben a la ciutat i
s’adrecen a aquest servei municipal.

#RompeElMuro

UNICEF ha posat en marxa aquesta
campanya, que busca trencar els prejudicis i
els estereotips que ens separen dels infants
migrants i refugiats. L'organització proposa
ensorrar els murs interns com un pas
necessari per ensorrar els murs legals i
pràctics que els discriminen.  

 

Veure'n més Ver más

Agenda

Del 7 de
setembre

a l'11
d'octubre

Exposició: "Wa habibi"

La Casa Elizalde acull aquesta mostra de l'obra de la fotògrafa siriana
Carole Alfarah (Damasc, 1981), que se centra en els efectes de la guerra.
L’exposició “Oh, el meu amor” és un projecte impulsat i produït per Casa
Àrab, comissariat per María Santoyo, i que ara es presenta a Barcelona
gràcies a l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED).

Del 18 de
setembre
al 18 de

desembre

Sessions informatives sobre voluntariat

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) organitza quatre
sessions informatives amb l’objectiu d’apropar el voluntariat a les
persones que hi tinguin interès. Les sessions tindran lloc el 18 de
setembre, el 30 d'octubre, el 27 de novembre i el 18 de desembre a la
seva seu. Són gratuïtes però cal inscripció prèvia.

Recursos
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La jornada Forma’t en Xarxa
aplega més de 100 persones

El grup de Formació de la Xarxa BCN
Antirumors va organitzar al juliol una trobada
d'entitats i expertes.

Veure'n més Ver más

"La Barcelona Coral Àsia és un
espai d'interculturalitat"

Parlem amb Lola López, Comissionada
d'Immigració i Diversitat, en motiu del 5è
aniversari de la Coral Àsia. 
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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

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/la-jornada-format-en-xarxa-aplega-mzss-de-100-persones
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/la-jornada-format-en-xarxa-aplega-mzss-de-100-persones
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/la-jornada-format-en-xarxa-aplega-mzss-de-100-persones
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/jornada-de-la-xbcna-para-profundizar-en-la-mirada-decolonial-e-interseccional
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/jornada-de-la-xbcna-para-profundizar-en-la-mirada-decolonial-e-interseccional
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/a-la-barcelona-coral-zsia-totes-les-aportacions-culturals-estan-en-un-nivell-digualtat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/a-la-barcelona-coral-zsia-totes-les-aportacions-culturals-estan-en-un-nivell-digualtat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/a-la-barcelona-coral-zsia-totes-les-aportacions-culturals-estan-en-un-nivell-digualtat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/en-la-barcelona-coral-asia-todas-las-aportaciones-culturales-estzan-en-un-nivel-de-igualdad
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/en-la-barcelona-coral-asia-todas-las-aportaciones-culturales-estzan-en-un-nivel-de-igualdad
mailto:dacinfo@bcn.cat
https://www.facebook.com/bcn.cat
https://twitter.com/bcn_ajuntament/
http://e-bcn.cat/landings/baixa/web/?email=lorena.galano@berepublic.es&landing=LD-CR-01&owner=Ciutat%20Refugi&crm_id=CAMPANYA-01019-X3P8W4
http://www.bcn.cat/cgi-bin/consultesIRIS?id=884
http://e-bcn.cat/landings/baixa/web/?email=lorena.galano@berepublic.es&landing=LD-CR-01&owner=Ciutat%20Refugi&crm_id=CAMPANYA-01019-X3P8W4


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.

http://www.bcn.cat/cgi-bin/consultesIRIS?id=884

