
Qui té cura de les persones
voluntàries?

Les experiències de les persones voluntàries
als camps de refugiats sovint són
traumàtiques. Per això, a la tornada poden
necessitar una ajuda terapèutica i psicològica.

Veure'n més Ver más

Inscriu-te a les visites guiades
a l'exposició Umbral

L’exposició reflexiona sobre el fenomen de la
migració a partir d’intervencions artístiques a
tretze estacions del metro de tots els districtes
de Barcelona. Fins el 6 de febrer.

Veure'n més

Veure'n
més

Ver
más

“El 80% de la població
nord-americana està en
contra de les deportacions”

Conversem amb Cristina Jiménez,
directora de United We Dream,
l’organització liderada per joves migrants
més gran dels Estats Units, que va visitar
Barcelona amb motiu de la conferència
Cities for Rights.

“Si realment totes som iguals,
per què ens tracteu diferent?”

Entrevista a Catàrsia, un col·lectiu de joves
asiàticdescendents de Catalunya que va
néixer ara fa un any. Amb la Cristina, la
Gemma, la Mary Grace i la Jen, parlem sobre
prejudicis, estereotips, racisme i sobre
conceptes com el privilegi blanc.

Veure'n més Ver más

Programació de l'Espai Avinyó
pel primer trimestre de 2019

Exposicions, teatre fòrum, projecció de cinema
documental, visites guiades, formacions
interculturals i espais de reflexió sobre els
drets culturals o el colonialisme. Totes les
activitats de l'espai són gratuïtes però
recordeu que cal inscriure's prèviament.

Veure'n més Ver más

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

El valor de l'hospitalitat

La seqüència que va de l’arribada d’una persona que busca refugi a l’Estat fins a l'obtenció de
l’estatus de refugiat és llarga i plena d’entrebancs, la majoria burocràtics. Per pal·liar els efectes
socials i emocionals perversos d’aquesta situació administrativa, l’entitat Migra Studium ha
fet una crida a la ciutadania perquè col·labori acollint persones sol·licitants d’asil. Ja són moltes
les famílies que han respost, però se’n necessiten més.

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

3
 de

febrer

Concert solidari "Caravana Musical Per la Pau"

La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona participa en aquest projecte,
que vol transformar el drama de la guerra en un viatge a l’esperança a
través de la música.

8
 de

febrer

7a edició del projecte 'Microhistorias Migrantes'

A través del relat d’històries personals, íntimes i reals es visibilitzen el
racisme i el masclisme que travessen els cossos migrats en l’espai públic
de Barcelona i es posa en relleu quines són les estratègies que utilitzen
les persones migrades per resistir aquestes violències.
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