
La manifestació “Volem acollir”
del 18-F aspira a ser la més
multitudinària

"Barcelona, ciutat refugi" dóna
suport financer a accions de
sensibilització

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

El 2016, l'any més letal a la Mediterrània

Més de cinc mil persones refugiades i migrants van morir l’any passat en naufragis mentre
creuaven el mar, un 34% més que durant el 2015. La manca de vies legals i segures per arribar
a Europa ja ha causat 246 víctimes mortals el gener de 2017.
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La campanya "Casa nostra, casa vostra" insta
la ciutadania a mobilitzar-se massivament a
Barcelona i exigir a les institucions que
compleixin els seus compromisos.

 

Veure'n més Ver más

La convocatòria general de subvencions per a
projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat inclou aquest any el dret a l'asil i al
refugi. El termini de presentació acaba dijous.

Veure'n més Ver más
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"És pervers que es creï una
lògica de refugiats de
primera, de segona, de
tercera…"

Parlem amb Iván Navarro, investigador
de conflictes armats i construcció de pau
a l'Àfrica subsahariana. 

 

L'entrevista

Agenda

1
 Febrer

Taula rodona: "Respostes polítiques i ciutadanes
a la tragèdia dels refugiats"

Ignasi Calbó, coordinador del pla "Barcelona, ciutat refugi", participa en
aquest fòrum, que analitzarà la resposta de les institucions i la societat
civil europees. Demà, a la Sala Beckett.

11
 Febrer

Gran concert per a les persones refugiades

La campanya “Casa nostra, casa vostra” organitza aquest concert a favor
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La maleta pedagògica

La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat ha
elaborat aquest recull d'eines i materials per
treballar a l'aula la inclusió de les persones
refugiades a la nostra societat.

Veure'n més

Parlem amb Sirin Adlbi Sibai
de feminisme i islam

L'activista d'origen sirià presenta el seu llibre
La presó del feminisme, cap a un pensament
islàmic descolonial. Demà, a l'Espai Avinyó.

 

Veure'n més Ver más

L'Espai Avinyó participa en
l'Any Nou Xinès

La celebració per donar la benvinguda a l'any 4715,
dedicat al signe del gall, tindrà lloc el 4 de febrer al
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.

 

Veure'n més

de les persones refugiades, on participaran més de cinquanta artistes. Les
entrades ja estan exhaurides.

Recursos

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'.
 

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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