
Barcelona ret homenatge a les
persones que han mort a la
Mediterrània buscant refugi

Què pots fer per ajudar les
persones refugiades? Dóna un
cop de mà!

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

1938-2013: Dues històries de refugi

Roser Rosés va ser una “nena de Rússia”. Mohamed Bitari ha fugit de Síria i ha buscat protecció
a Catalunya. En motiu del 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, reflexionen junts sobre la
guerra i l'exili durant una trobada organitzada pel pla “Barcelona, ciutat refugi”, de l'Ajuntament, i
el Memorial Democràtic, de la Generalitat de Catalunya.

Mira el vídeo Mira el vídeo

Notícies
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Un memorial permanent instal·lat a la platja de
la Barceloneta recordarà les víctimes i
reclamarà l'establiment urgent d'un passatge
segur per arribar a Europa.

 

Veure'n més Ver más

Vegeu el vídeo animat amb consells d'accions
i de bones pràctiques que hem elaborat
conjuntament amb Lafede.cat i el Fons Català
de Cooperació per al Desenvolupament.

Mira el vídeo Mira el
vídeo

"Els refugiats formen part de la
nostra identitat"

Ricard Vinyes, comissionat de Programes de
Memòria, recorda l'exili republicà i reflexiona
sobre com la problemàtica dels refugiats es
repeteix al llarg de la història.

Veure'n més Ver más

La memòria oral de la guerra i
l'exili

El Banc Audiovisual de Testimonis del
Memorial Democràtic recull un miler
d'entrevistes sobre la Segona República, la
Guerra Civil, la dictadura franquista i la lluita
per les llibertats democràtiques.

Veure'n més Ver más

"Si existeix la justícia, Al-

A fons

L'entrevista
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Veure'n
més

Ver
más

Assad serà jutjat per crims
de guerra a l'Haia"

Conversem amb Nader Hashemi, director
del Centre d’Estudis del Pròxim Orient de
la Universitat de Denver.

 

Deu conceptes legals per
entendre la situació de les
persones refugiades

Anna Figueras, advocada de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat, ens ajuda a
resoldre alguns dels dubtes més freqüents.

 

Veure'n més Ver más

Agenda

28
 Juliol

Inauguració del memorial 'Som i serem ciutat
refugi'

Acte d’homenatge a les persones refugiades mortes a la Mediterrània. Hi
participen el músic Jordi Savall i el director de l'ONG Proactiva Open
Arms, Òscar Camps, juntament amb testimonis. A les 19.30h, a la platja
de la Barceloneta.

Del
14/06 al
02/09

Exposició: "Les cares del CIE"

Les fotografies de Pau Coll, del col·lectiu Ruido Photo, mostren els retrats
i els testimonis de vuit persones que van ser tancades en diferents
Centres d'Internament d'Estrangers a l'Estat espanyol. Les podeu veure al
Centre Cívic Casa Orlandai.
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'Barcelona t'acull' facilita el
reagrupament familiar

Aquesta iniciativa per a infants i joves que
acaben d’arribar a la ciutat per retrobar-se
amb les seves famílies, compleix vuit edicions.

Veure'n més Ver más

Entrevista amb l'activista maya
Aura Lolita Chávez Ixcaquic

La presidenta del Consell de Pobles K'iche' va
pronunciar una conferència a l'Espai Avinyó
sobre medi ambient i pobles indígenes.

Veure'n més Ver más

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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