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Aules acollidores
Els espais d’educació formal i informal de la ciutat reflexionen aquest curs sobre fronteres, el dret
a migrar i el dret d’asil. Les activitats adreçades als infants i adolescents es multipliquen. Amb
projectes de més llarga durada, com l’Audiència pública de nois i noies i la
iniciativa Obrim Fronteres, o actes puntuals, com el pregó dels Infants de les Festes de Santa
Eulàlia, aquest curs escolar els més petits de Barcelona parlen de valors, de drets, de
multiculturalitat i de convivència.

Veure'n més

Ver más

Notícies
Barcelona celebra la marxa
més gran d'Europa per cridar
"Volem acollir"

Jaume Asens presenta el
programa Nausica a
Brussel·les

Desenes de milers de persones recorren el
centre de la ciutat per exigir vies segures
d'arribada i una nova política de fronteres.
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Representants de ciutats europees i de la
Comissió Europea coneixen de primera mà el
programa barceloní d’acollida a refugiats.
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A fons
Menors, sols i desprotegits
Visitem la fundació Bayt al-Thaqafa, que
treballa a Barcelona amb infants i joves
estrangers que han fet sols el trajecte
migratori cap a Europa.
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"Els menors estrangers no
acompanyats no generen
solidaritat"
Conversem amb Rosa Bada, directora
estratègica de la fundació Bayt al-Thaqafa.
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L'entrevista
"L'humor gràfic pot ser
devastador"
Parlem amb Miguel Villalba,
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‘Elchicotriste’, humorista gràfic i
cofundador de Dibuixants Sense
Fronteres.
Veure'n
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más

Agenda
Exposició: "Refugiats al Líban"

Fins al
13/3

Fins al
17/3

La Fundació Solidaritat UB organitza aquesta mostra, que recull treballs
de recerca fets per estudiants de batxillerat al voltant de la temàtica del
refugi.

Exposició: "Visions sahrauís"
El Centre Cívic Pere Pruna acull aquesta mostra de dibuixos, poemes i
fotografies sobre els camps de refugiats al Sàhara.

Recursos
"La nostra ciutat, el teu refugi"
Aquest projecte té per objectiu impulsar i
reforçar les tasques d'acollida, sensibilització i
inclusió de les persones refugiades a la ciutat
de València.
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La Xarxa BCN Antirumors
participa a les jornades BCN vs
Odi
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L'Espai Avinyó organitza una
taula rodona sobre joves i
religions

Les jornades pretenen contribuir a la presa de
consciència sobre l'abast del problema dels
discurs de l'odi a les xarxes socials. Se
celebren el 2 i 3 de març al CCCB.
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El debat tindrà lloc el 2 de març entre joves
d'origens diversos que van participar en el projecte
"Constructors de ponts" de l'Associació UNESCO
per al diàleg interreligiós.

Veure'n més

Ver más

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, clica aquí
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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'.
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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
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