
El dret al refugi, un dels eixos
de la Conferència Internacional
“Cities for Rights”

Amb aquest esdeveniment, que tindrà lloc els
dies 10 i 11 de desembre, es commemoren els
70 anys de la Declaració Universal dels Drets
Humans i els 20 anys de la I Conferència
Europea de Ciutats pels Drets Humans.

Veure'n més Ver más

Activisme als barris: un
compromís amb el refugi i
l’acollida

La mobilització ciutadana a favor del refugi té
una vessant veïnal important. Hem xerrat amb
un parell d’aquests grups, Sarrià - Sant
Gervasi Refugi i Barri Obert Gràcia, per saber
què fan i què demanen.

Veure'n més Ver más

Quan els aeroports són la
primera acollida

Recollim les principals conclusions de la
Jornada “Protecció internacional i tràfic de
persones als aeroports europeus. Reptes de
la detecció, l’atenció i l’acollida a zones
internacionals”.

Veure'n més Ver más

Les ciutats refugi de l’Estat
demanen més recursos

Tretze ciutats han compartit a Madrid les
experiències d’èxit en matèria d’asil i han
reclamat al Govern espanyol les ajudes que la
Unió Europea destina a atendre les persones
que arriben.

Veure'n més Ver más

Voluntaris i voluntàries
dedicades al refugi

El 2016 es va obrir un formulari en línia per
facilitar la rebuda i la gestió del nombrós grup
de persones que cercaven organitzacions per
fer de voluntaris en el sector del refugi i l’asil.
Des d'aleshores, més de 1.000 persones
s’han ofert a col·laborar desinteressadament
amb entitats que treballen amb demandants
de protecció internacional. Tres d'aquestes
persones ens expliquen la seva experiència.

Veure'n més Ver más

El passat 17 de novembre el
punt i seguit de la Campanya
#AturemRumors sacseja la
Sala Apolo!

A més de valorar els assoliments de la
campanya, el públic va gaudir d’una jornada
reivindicativa i festiva a través de reflexions al
voltant de la memepolítica, la poesia i la
música.

Veure'n més

Professionals del Consorci per
a la Normalització Lingüística
es formen en diversitat i
interculturalitat

En el marc del Pla de Formació adreçat al
personal del CPNL es preveu la incorporació
d'una proposta innovadora, per donar resposta
a les necessitats dels professionals que
diàriament atenen usuaris d'origen estranger.

Veure'n més

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

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

“Amb 17 anys era refugiat i voluntari alhora”

L'Amin Hadian és iranià i demandant d’asil polític a Barcelona. Després de fugir del seu país
amb només 17 anys i de recórrer un camí ple d’entrebancs, parlem amb ell en un moment en
què ha trobat una mica de pau. Se sent a recer a Barcelona. Estudia en un institut i transmet
molta energia. De fet, com ja va fer a Grècia, vol continuar fent de voluntari per donar un cop de
mà a persones com ell.

Veure'n més Ver más

Notícies

A fons

Agenda

Fins el
2

 desembre

XXV Setmana Cultural Gràcia amb Síria

Música, exposicions, cinema i teatre al voltant de les vides i els periples
de persones sirianes. 

13
 desembre

Funció teatral i espai de diàleg "No es país para
negras"

L’actriu Silvia Albert ens convida a reflexionar sobre temes com el
racisme, la sexualitat de la dona negra i la construcció de la identitat.

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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