
"Transit Tales" posa les
càmeres en mans dels
protagonistes

Ciutat Refugi respon les
propostes dels nois i les noies
de la ciutat

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

2017: Més pasteres, més rescats, més morts

Aquest any s’ha duplicat el nombre de persones que arriben de manera irregular a Espanya.
Més de 25.000 persones han aconseguit creuar les fronteres i entrar a territori de l'Estat, tres de
cada quatre a través del mar. Un total de 206 han mort pel camí, la gran majoria ofegades a la
Mediterrània.

Veure'n més Ver más
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El projecte de fotografia participativa proposa
una mirada íntima i en primera persona a les
vivències de persones refugiades i migrants.

Veure'n més Ver más

L’alumnat que va participar en la 22a
Audiència Pública es va pronunciar sobre
l’acollida de persones refugiades.

Veure'n més Ver más

Veure'n
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"Hi ha el dret a migrar, però
no el dret que t'acullin en
cap país"

Conversem amb Juana Martín,
treballadora social i excoordinadora del
servei d'ajuda al refugiat de Càritas
Barcelona.

L'entrevista

Agenda

Del 9 al
31 de
gener

Curs: "Violències de gènere i refugi"

La violència sexual i altres manifestacions de la violència de gènere contra
les dones refugiades i sol·licitants d’asil és un fenomen estès arreu
d’Europa i dels països mediterranis. Organitzat pel Grup Antígona
juntament amb la Fundació Surt, aquest curs busca donar eines als
professionals per identificar-les.

27
 Gener

Concert solidari: "Trencant fronteres"

El concert és la culminació de la campanya de sensibilització
#trencantfronteres que van començar l’octubre SICAR.cat i la Fundació
Migra Studium. Tindrà lloc a Luz de Gas.
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Acció educativa pel dret d'asil

La Fundació Solidaritat i l'Institut de Ciències
de l'Educació de la Universitat de Barcelona
proposen aquesta acció per dur a terme a les
aules de primària i secundària el pròxim 30 de
gener, en motiu del dia Escolar de la
Noviolència i la Pau (DENIP).

Veure'n més Ver más

Nous reptes per pujar a l'índex
d'interculturalitat

Barcelona ocupa la posició 15a de les 86
ciutats de la mostra.

Veure'n més

L'Espai Avinyó, part activa en
la celebració de l'Any Panikkar

La ciutat de Barcelona rendeix homenatge a la
figura del pensador.

Veure'n més Ver más

Participa Vols acollir?

Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.

Veure'n més Ver más

Recursos

http://portalpaula.org/ca/accion-educativa-derecho-asilo/
http://portalpaula.org/ca/accion-educativa-derecho-asilo/
http://portalpaula.org/ca/accion-educativa-derecho-asilo/
http://portalpaula.org/accion-educativa-derecho-asilo/
http://portalpaula.org/accion-educativa-derecho-asilo/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/barcelona-trobarza-nous-reptes-per-pujar-a-lindexadinterculturalitat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/barcelona-trobarza-nous-reptes-per-pujar-a-lindexadinterculturalitat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/barcelona-trobarza-nous-reptes-per-pujar-a-lindexadinterculturalitat
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/lespai-avinyze-part-activa-en-la-celebracize-de-lany-panikkar
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/lespai-avinyze-part-activa-en-la-celebracize-de-lany-panikkar
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/lespai-avinyze-part-activa-en-la-celebracize-de-lany-panikkar
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/el-espacio-avinyze-parte-activa-en-la-celebracizen-del-azo-panikkar
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/el-espacio-avinyze-parte-activa-en-la-celebracizen-del-azo-panikkar
http://refugiados-bienvenidos.es/?lang=ca
http://refugiados-bienvenidos.es/


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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