
L'Ajuntament dona suport a
l'Agència de l'ONU per als
Refugiats de Palestina

Concert solidari per recaptar
fons per a les persones
refugiades

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

El triple de persones refugiades en dos anys

El SAIER tanca el 2017 multiplicant per més de tres el nombre de sol·licitants d’asil i de refugiats
que va atendre el 2015. L’increment es deu tant al fet que cada cop arriben més persones a la
ciutat buscant-hi seguretat com a les deficiències del programa estatal d’acollida per a
sol·licitants d’asil. Barcelona afronta el repte amb recursos propis i sense el suport de l’Estat.
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Referma el vincle amb l'UNRWA signant un
conveni de col·laboració amb els projectes
d’assistència humanitària al Pròxim Orient.
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Els beneficis d'Amor X Amor 2018 seran per a
Refugiats Benvinguts. La cita és el 26 de
febrer al Teatre Victòria.
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Nàufrags a recer a Barcelona

El programa municipal Nausica dona suport
integral a persones refugiades i sol·licitants
d’asil en situació de vulnerabilitat. És el cas
d’en Vladimir i la seva família.
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"Els sol·licitants d'asil
saben des que arriben que
tenen moltes possibilitats
que els neguin protecció"

Conversem amb Gema Sánchez,
responsable territorial d'Accem a
Catalunya.

A fons

L'entrevista

Agenda
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Celebrem el Dia Mundial de les
llengües maternes

BCN Acció Intercultural organitza una jornada
el 22 de febrer per escoltar les veus de
persones de diversos contextos culturals, que
explicaran com és la vivència de les seves
llengües maternes en un context com el
català.
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Es presenta el nou còmic
Antirumors

L'Estratègia BCN Antirumors presentarà el
capítol V de la Blanca Rosita Barcelona,
històries quotidianes sobre els rumors i
estereotips que afecten a la diversitat cultural
en la nostra ciutat, el pròxim 13 de febrer a la
biblioteca Manuel Arranz.
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Participa Vols acollir?

Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.

Del
5/2

 al 25/2

Exposició "Refugiats, per què?"

Fundipau organitza aquesta mostra fotogràfica, centrada en les causes i
les respostes al fenomen dels refugiats. L’objectiu és ampliar la mirada
més enllà de la reacció solidària dels darrers anys i contribuir a promoure
canvis globals i estructurals.

Fins
al 

 31/3

Exposició: "Atrapats: solidaritat versus barbàrie"

Mostra de l’artista visual Maria Ramírez Meca, amb la col·laboració dels
fotògrafs Pablo Tosco i Xabier Mendiola, sobre persones que fugen de la
fam, les guerres i la misèria. Es tracta d’un itinerari format per 40 obres,
repartides per les 40 biblioteques de Barcelona.
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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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