
Cepaim, 25 anys al costat de
les persones migrades

Celebren l’aniversari d’aquesta fundació en un
acte festiu i d’agraïment a les persones
voluntàries, que, amb l’equip tècnic i els
usuaris i les usuàries, han constituït un
autèntic viver d’interculturalitat, respecte i de
construcció conjunta de les noves ciutadanies.

Veure'n més Ver más

[Rec]fugiades, joves, càmera i
acció

Prop de vuitanta alumnes del Col·legi Mare de
Déu dels Àngels mostren el resultat de
[Rec]fugiades, el projecte que han realitzat
durant el curs per entendre què representa ser
una persona refugiada i alhora sensibilitzar el
veïnat de la Sagrera i Sant Andreu. 

Veure'n més Ver más

Les persones refugiades i el
dret a migrar

Analitzem la situació actual del refugi des de
la perspectiva dels drets humans i com les
polítiques migratòries i d’acollida de molts
països no s’ajusten als marcs que estableixen
diferents declaracions i convencions
internacionals.

Veure'n més Ver más

Veure'n
més

Ver
más

“L’efecte crida de les
ciutats refugi no existeix”

Conversa amb Lorena González,
regidora de l’Ajuntament de Seattle
(EUA), un focus de resistència a les
polítiques migratòries de Trump.

“Cal crear estratègies per
trencar amb estereotips i
deixar enrere la folklorització”

Conversem amb la investigadora i docent
Anyely Marín que treballa en la intersecció de
les polítiques del cos i la història de les
ciències per fer un mapeig de les noves
lògiques racistes.

Veure'n més Ver más

L’educació intercultural en
diàleg: què en pensen els
professors i professores?

L’activitat del cicle sobre educació intercultural
de l'Espai Avinyó que en aquesta ocasió
mostra el punt de vista del professorat per
parlar sobre com s’està abordant l’educació
intercultural a les escoles.

Veure'n més Ver más

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

"Compartim més del que ens pensem"
La festa del Dia Mundial de les Persones Refugiades reivindica que són veïns i

veïnes de les nostres ciutats

A la llera del riu Besòs, al Parc Fluvial de Santa Coloma, espai que simbòlicament evoca
trobades de ciutats, d’aigua i de terra, de veïns i veïnes de diferents orígens, el dissabte 16 de
juny es va celebrar la gran festa del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Centenars de
persones es van afegir a la festa per compartir i divertir-se amb les activitats que diferents
entitats van organitzar. Ho van fer amb l’objectiu de sensibilitzar la nostra societat, però també
com a acte de reconeixement d’aquestes persones com a veïns i veïnes de les nostres ciutats.

Veure'n més Ver más

Notícies

A fons

L'entrevista

Agenda

Fins
el 5

 de juliol

Captures pròpies. Autorepresentacions de dones
migrades i refugiades

Exposició fotogràfica a la Bioblioteca Poble-sec sobre les
autorepresentacions de dones migrades i refugiades que habitualment són
invisibilitzades en els imaginaris dominants.

Fins
el 26

 de juliol

Exposició “3/8”

El 3 d’agost de 2014, l’ISIS va perpetrar l’últim dels 74 genocidis que el
poble yazidita (una minoria ètnica preislàmica) ha sofert al llarg de la
història. No us perdeu aquesta exposició sobre la memòria, la identitat i la
incertesa del poble yazidita al entre Cívic Casa Golferichs.
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