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Subvencions per a projectes imprescindibles
L’atenció i l’acompanyament a persones refugiades o demandants d’asil és una de les tasques
que sovint recau sobre la societat civil. Aquestes s’organitzen per donar-los resposta però,
malgrat que tenen una base de finançament propi, per dur a terme certs projectes requereixen
del suport de l’administració. Aquest mes coneixem tres projectes que enguany han rebut la
subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per donar suport a les persones refugiades.
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Notícies
La cultura de la benvinguda,
eina contra el discurs de l’odi

Les ciutats són i seran garants
dels drets de les persones

La plataforma Refugees Welcome rep el
suport de l’European Programme for
Integration and Migration (EPIM) per fomentar
una cultura de la benvinguda que se centri en
les oportunitats que ens ofereix. Com ho farà?

La conferència Cities for Rights reuneix
persones expertes de tot el món per
reflexionar i debatre sobre el paper de les
ciutats com a espais de resistència davant els
discursos d’odi que promou l’extrema dreta.
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Umbral: el refugi, la crítica i
l’art inunden el metro

OasiUrbà, Premi del Consell
Municipal d’Immigració 2018

Tretze estacions de metro i distribuïdes per
tots els districtes de la ciutat formen un espai
de reflexió per remoure consciències entre la
ciutadania.

L’associació ha estat treballant al barri del
Raval informant, recolzant i assessorant les
famílies en processos de millora del seus
habitatges.
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L'entrevista
“La ciutat necessita places
específiques per a
persones refugiades
LGTBI”
Conversem amb Rodrigo Araneda,
psicòleg activista i president de
l'Associació Catalana per la Integració
d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals
Immigrants (ACATHI).
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Convocatòria de subvencions 2019
La Convocatòria General de Subvencions 2019 per a projectes, activitats i
serveis de districte i de ciutat inclou una línia específica per a projectes
d'Immigració – Acollida i Refugi.

Trobada 'Costura solidària: ninos de drap per als
infants refugiats'
Iniciativa de l’ONG Acción Planetaria per cosir ninos de drap per als
infants refugiats.

“La nostra vida és un acte
polític constant per poder
existir”

L’educació intercultural en
diàleg: què en pensen els
joves?

Entrevista a la migrant, artista, memefilícx i
activista antiracista Yos Piña, que va participar
en la conversa 'What do you meme?' de la
jornada del Punt i Seguit de la Campanya
#AturemRumors.

Relatoria de la taula rodona que va tenir lloc el
passat 21 de novembre a l’Espai AvinyóLlengua i Cultura per reflexionar sobre
l’educació intercultural i la seva incorporació
als centres educatius.
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Vols acollir?
Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.
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