
Joves i infants demanen més
compromís polític amb
l'acollida de refugiats

Mesura de govern per garantir
els drets de les persones en
situació irregular

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

Una esquerda en el sistema de quotes

La plataforma ciutadana Stop Mare Mortum està desenvolupant un projecte per facilitar una
sortida legal i segura a les persones refugiades atrapades a Grècia des de fa mesos i ajudar les
que vulguin entrar en el programa de reubicacions a què s'ha compromès l'Estat. L'Ajuntament
ha donat suport a aquesta iniciativa a través d'un conveni de col·laboració que preveu promoure
l'acollida a Barcelona.
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Alumnes de centres educatius de la ciutat
expliquen als grups municipales les seves
propostes per construir una "Barcelona, ciutat
refugi" durant la 22a Audiència Pública als
nois i noies.
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L’acció inclou mecanismes per acreditar
l’arrelament d’aquestes persones a la ciutat
per mirar d’evitar processos d’expulsió o
d’ingrés en centres d’internament
d’estrangers.
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Contra la islamofòbia

El Govern municipal ha posat en marxa un pla
de xoc per combatre la discriminació i el
rebuig envers la comunitat musulmana. A
l’inici del mes sagrat del ramadà, fem balanç
d’un fenomen que amenaça la convivència a
Barcelona.
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"La gent s'ha de conscienciar
que l'islam no és nou a
Barcelona i que hi serà per a
tota la vida"

Conversem amb Mustapha Aoulad Sellam,
president de l’associació Stop als Fenòmens
Islamòfobs a Catalunya (SAFI) i consultor
extern del Pla municipal contra la islamofòbia.
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A fons

L'entrevista
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"Cal dignificar la gent que
arriba"

Entrevistem Susana Hidalgo,
cofundadora a Espanya de la plataforma
Refugiats Benvinguts, que posarà en
marxa un projecte pilot a Barcelona amb
el suport de l'Ajuntament per facilitar la
convivència entre persones refugiades i
la ciutadania a través de pisos
compartits.

"¡Mezquita no!"

Elaborat per la productora A Contraluz Films,
aquest documental planteja una reflexió sobre
les causes i les conseqüències del conflicte
que va tenir lloc el 2004 a Santa Coloma de
Gramenet arrel de l'obertura d'un oratori en els
baixos d'un edifici de vivendes del municipi.
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Agenda

10
 juny

Caminada nocturna en defensa dels drets de les
persones refugiades

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa d'activitats del Dia
Mundial per les Persones Refugiades, que es commemora el 20 de juny.
La cita és a les 21h a la plaça de les Glòries i la durada del voltant de
quatre hores. S'aconsella portar llanterna.

20
 juny

Dia Mundial de les Persones Refugiades

La commemoració d'enguany d'aquesta jornada engloba moltes activitats
disperses per la ciutat. Una de les que podeu visitar és al districte de Sant
Andreu, on s'exposarà una mostra de la feina feta al Pregó dels Infants i a
l'Audiència Pública als nois i noies, dedicades totes dues aquest any a
"Barcelona, ciutat acollidora". La trobareu a la Fàbrica de Creació de la
Fabra i Coats.
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L'Oficina d'Afers Religiosos
estrena web

L’OAR posa en marxa un web propi per
contribuir a difondre la diversitat religiosa
existent a Barcelona i la seva activitat. Hi
trobareu notícies, agenda, recursos i un
calendari de festivitats.

Veure'n més

Tercer curs de dinamitzadors
d'accions interculturals

Divuit joves d'entre 18 i 25 anys i de contextos
culturals diferents s'han format per
desenvolupar més habilitats i han intercanviat
experiències i coneixements. La propera
formació es durà a terme el setembre.
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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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