
Les ciutats refugi es
posicionen davant dels
incompliments de l'Estat

El SAIER preveu doblar aquest
any el nombre de persones
refugiades ateses

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

#Somrefugi

La celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades s'ha desenvolupat enguany al llarg de
tot el mes de juny. Les entitats de la ciutat i l'Ajuntament han organitzat més de quaranta
activitats distribuïdes pels deu districtes de Barcelona. Junts han subscrit un manifest en què
reclamen que s'estableixi vies segures d'arribada a Europa i canvis en les polítiques migratòries i
d'asil. La commemoració ha servit per fer visibles les múltiples causes del refugi i la diversitat de
persones que busquen protecció a la nostra ciutat. Vegeu el testimoni de la Carol, l'Enhamed, la
Tatiana i el Miguel en el vídeo que ha elaborat l'Espai Jove Garcilaso, de Sant Andreu.

 

Mira el vídeo Mira el vídeo

Notícies

http://ajuntament.barcelona.cat/es/
https://www.facebook.com/bcn.cat
https://twitter.com/bcn_ajuntament/
http://p9tre.emv3.com/HM?b=P74OqhJBo0cur_yhvju82yPqy1OD16--tVmWsWAVpFcJZHQMo0wcmR7GUrzI7Mik&c=9KZClP4bYdDsbNhmJacl-g
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatrefugi/es/
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/dia-mundial
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/dia-mundial
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/dia-mundial
http://ciutatrefugi.barcelona/es/dia-mundial
http://ciutatrefugi.barcelona/es/dia-mundial


Vint-i-cinc ciutats espanyoles analitzen a
Barcelona el repte d'acollir i atendre les
persones refugiades i avancen en la creació
de programes municipals que segueixen
l'exemple del Nausica, el programa que va
posar en marxa l'Ajuntament l'any passat. 

 

Veure'n més Ver más

Fins al maig, els serveis d'atenció a persones
immigrades i refugiades ha atès un 79% més
de casos que durant el mateix període de
2016. Han estat 1.917 persones,de les quals
357 menors. En tot l'any passat es va donar
suport a 2.292.

Veure'n més Ver más

Solidaritat al costat de casa

La implicació amb les persones refugiades i
migrades es pot articular a través de petites
grans accions. Parlem amb dues entitats i un
servei municipal que complementen la feina
dels professionals amb la col·laboració clau de
persones voluntàries. 

Veure'n més Ver más

"Moltes coses petites al final
fan una gran què"

Conversem amb Pablo Peralta de Andrés,
responsable de sensibilització i participació del
pla “Barcelona, ciutat refugi”.

Veure'n més Ver más

"La seva actitud davant la

A fons

L'entrevista
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CAT Ver más

vida és una autèntica lliçó"

Parlem amb el fotògraf Héctor Mediavilla,
director del projecte de fotografia
participativa “Somnis refugiats”, i amb
Nanthasri, un dels onze sol·licitants d’asil
que s’han format durant sis mesos amb
la seva supervisió.

Radiografia de l'asil a Espanya
i Europa

L'informe anual de la Comissió Espanyola
d'Ajuda al Refugiat  (CEAR) denuncia la
resposta espanyola i europea davant la crisi
humanitària i insta els partits polítics a fer un
pacte d'Estat per reaccionar davant un èxode
humà que ja frega els 70 milions de persones
refugiades i desplaçades.

 

Veure'n més Ver más

Agenda

4
 juliol

Xerrada: La crisi humanitària a Europa des de
l'experiència de persones refugiades

El CCCB organitza aquesta activitat, que començarà amb la projecció del
documental "Invisibles", que explica les vivències de tres persones
sirianes. En el debat posterior, hi participarà una d'elles, Bakri Bouchi, que
va fugir del seu país juntament amb la seva família.

Fins al
14 de
juliol

Exposició: "Mare Nostrum: Europa davant la crisi
del refugi"

El Centre Cívic Zona Nord acull aquesta mostra fotogràfica, que analitza
les causes i les conseqüències de les violències que pateixen les
persones refugiades. Els autors són els fotoperiodistes Raül Clemente i
Xavi Herrero.
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Suport a la lluita de les dones
activistes a Amèrica Llatina

Centenars de dones són victimes d'atacs a
Amèrica Llatina per defensar les seves
comunitats. Una de les darreres ha estat
l'activista maya Aura Lolita Chávez Ixcaquic,
que va participar l'any passat en un debat a
l'Espai Avinyó.

Veure'n més Ver más

Jornada formativa per a
membres de la XBCNA

El pròxim 13 de juliol es celebra una jornada
d'aprenentatge compartit adreçada a membres
de la Xarxa BCN antirumors. El fil conductor
de la jornada serà la interseccionalitat i la
perspectiva descolonial. Les inscripcions són
gratuïtes fins al 7 de juliol.

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'.
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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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