
La gran festa de l’acollida a la
llera del Besòs

El 16 de juny celebrem el Dia Mundial de les
Persones Refugiades al Parc Fluvial del
Besòs. El nou escenari convida a tothom a
gaudir d’una jornada a l’aire lliure plena
d’activitats organitzades per entitats que
treballen amb persones refugiades.

Veure'n més Ver más

Del Marroc a Barcelona,
resistències i asil LGTBI

El documental ‘Fugir per estimar i ser’,
realitzat per periodistes de ‘La Directa’, mostra
l’assetjament institucional i social que pateixen
les persones marroquines LGTBI, tant al seu
país d’origen com durant la seva recerca
d’asil.

Veure'n més Ver más

Estudiants de còmic il·lustren
el cartell del Dia Mundial de les
Persones Refugiades

Els dibuixos de la Mònica, el Swen i l’Eduard,
alumnes de tercer curs d’il·lustració de
l’Escola Joso, penjaran com a banderoles per
tota la ciutat gràcies a un projecte que
combina l’art, el compromís ciutadà i el refugi.
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“Mantén-te ferm, tingues
esperança”

Conversem amb el Methkal Khalawi,
poeta, programador, refugiat siri i
protagonista del vídeo de la campanya
del Dia Mundial de les Persones
Refugiades.

Sonia Makongo: “La
interculturalitat ha d'abordar-
se des de l'educació"

Conversem amb Sonia Makongo,
coordinadora del Pla d'Educació a Camerun
de l'ONG Zerca y Lejos, sobre la perspectiva
intercultural dins del sistema educatiu
camerunès i sobre com el sistema educatiu de
les colònies segueix estant present en el
currículum escolar, entre d'altres.

Veure'n més Ver más

Arrenca la segona edició de la
primera lliga femenina de
criquet del país

Es tracta d’un espai de trobada enfocat a la
transformació social que treballa el vessant
comunitari i la diversitat als barris com una
potencialitat i una força. En aquesta segona
temporada hi participen quatre equips de Les
Dunies (Besòs i el Maresme), el Poble-sec, el
Raval i Trinitat Vella.

Veure'n més Ver más

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

Durant el mes de juny la ciutat celebra el Dia
Mundial de les Persones Refugiades

Des del 27 de maig i fins al 21 de juny, la ciutat de Barcelona serà l’escenari d’un seguit
d’activitats lúdiques i de sensibilització per celebrar el Dia Mundial de les Persones Refugiades.
Entre d'altres, hi haurà propostes com obres de teatre, música i arts gràfiques d’entitats
ciutadanes que treballen el tema del refugi. En destaquem dues que tindran lloc al Museu
Marítim: l’òpera ‘La Maternitat d’Elna’, del jove compositor Martí Carreres, i el concert ‘Mars
d’acollida?’, de la Coral Cantiga, dels Lluïsos.

Veure'n més Ver más

Notícies

A fons

L'entrevista

Agenda

12
 de juny

Sessió informativa 'Benvingudes a Casa' per a
persones acollidores de jovent migrant

L’Associació Punt de Referència obrirà les portes a totes les persones
interessades a conèixer la quinzena edició del projecte d’acollida de
persones joves migrades soles, Acull.

18
 de juny

Curs inaugural Els Juliols de la UB "Crisi
migratòria al Mediterrani"

Hi participaran, entre d’altres, l’ONG Open Arms, la productora del
documental ‘Astral’, l’Associació Africaye.org i la Fundació Solidaritat UB.
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