
El Programa municipal
d'acollida triplica el nombre de
places d'estada temporal

Gairebé nou de cada deu
barcelonins defensen que la
ciutat aculli refugiats

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

Sobreviure a l'odi

David Sequeiros és gai i ac�vista en defensa dels drets del col·lec�u LGTBI a Hondures. Fa tres anys, va
haver de marxar del seu país després de ser víc�ma d’un greu episodi de violència. Ha sol·licitat protecció
internacional a Espanya amb l'ajut de l'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i
Transsexuals Immigrants (Acathi).

Mira el vídeo Mira el vídeo

Notícies
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Tindrà una capacitat anual per atendre 164
sol·licitants d’asil en risc d'exclusió social o en
situació de vulnerabilitat.

 

Veure'n més Ver más

El Baròmetre semestral pregunta per primer
cop a la ciutadania què sap i què pensa de
l’acollida.

Veure'n més Ver más

La persecució més ignorada

El 28 de juny és el dia internacional de l'orgull
LGBTI. Per commemorar aquesta data,
parlem amb Acathi i analitzem la situació de
les persones refugiades d'aquest col·lectiu.

Veure'n més Ver más

"Els refugiats LGBTI també
pateixen discriminació als
països d'acollida"

Rafia Harzer és treballadora social en una
entitat de Berlín que ha obert un alberg
destinat a sol·licitants d'asil homosexuals,
bisexuals i transsexuals.

Veure'n més Ver más

“Si no hi hagués ONG i
voluntaris, els refugiats
estarien sols”

A fons

L'entrevista
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Veure'n
més

Ver
más

Parlem amb Gemma Poca, infermera i
voluntària als camps de refugiats de
Grècia.

 

"L'asil a Espanya: un sistema
poc acollidor"

Amnistia Internacional denuncia en aquest
informe que el sistema d'acollida i asil de
l'Estat és discriminatori, arbitrari, obsolet i
ineficaç. L'organització alerta que pot portar
les persones refugiades a la indigència.

Veure'n més Ver más

El catàleg antirumors
incorpora un taller sobre refugi

La interculturalitat enriqueix el
comerç de barri

Agenda

20 
 Juny

Barcelona celebra el Dia Mundial de les Persones
Refugiades

Durant tot el dia hi haurà activitats a la ciutat per commemorar aquesta
jornada i per la tarda tindrà lloc un acte reivindicatiu.

21
 Juny

"Societat civil i persones refugiades: hi ha vies
legals per acollir-les a Barcelona?''

Jornada d'estudi i reflexió organitzada per l’Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals de Catalunya i el pla "Barcelona, ciutat refugi".
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Aquesta ac�vitat s'afegeix a les 39 propostes
gratuïtes adreçades a en�tats, serveis,
equipaments i centres educa�us.

Veure'n més Ver más

L'associació de comerciants de l'Eix Fort
Pienc aposta per fomentar la participació dels
empresaris asiàtics.

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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