
El dret d’asil dels menors no
acompanyats

La realitat dels joves que arriben sols és de
les més dures. Són atesos en centres
d’acollida i, en alguns casos, solicitaran
protecció internacional. Però aquest itinerari
no estarà exempt d’impediments i incertesa
pel fet de ser menors.

Veure'n més Ver más

Una història i 140 artistes per a
un projecte solidari

L’ONG Dibujos por Sonrisas presenta el llibre
‘Diferente’, una obra coral de 140 dibuixants
per recaptar fons per als camps de
refugiats. La presentació es va fer a Comic
Barcelona on paral·lelament també es va fer
una activitat de dibuix en viu i una subhasta.

Veure'n més Ver más

Veure'n
més

Ver
más

“La construcció de la pau a
Colòmbia també s’ha de fer
des de l’exili”

Parlem amb Edinson Cuéllar, advocat
colombià que, des de Barcelona i en el
marc del procés de pau a Colòmbia,
ajuda que s’escolti i s’incorpori la veu de
les persones exiliades.

Relatoria de la taula rodona: 'El
racisme té memòria'

Per entendre el racisme avui, cal comprendre
la seva construcció històrica. En el marc del
Dia contra el racisme, es va organitzar una
taula rodona per parlar de com els relats
oficials de les nostres escoles, institucions o
produccions de coneixement contribueixen a
un relat esbiaixat del que vam ser i la
percepció del que som.

Veure'n més Ver más

Instrumentalitzades i
discriminades pels polítics

En una primavera plena d’eleccions, entitats
de la xarxa BCN Antirumors visibilitzen la
realitat de les persones migrades i
racialitzades amb activitats per denunciar la
manca de drets de col·lectius d’origen migrant
i el perill de la discriminació i
instrumentalització del discurs polític en
relació a la migració.

Veure'n més Ver más

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

Dones, escriptores i també exiliades

Compartim un recull breu de lectures sobre l’exili o escrites des de l’exili per dones, algunes de
conegudes i d’admirades, altres d’oblidades i admirables. Parlem de Mercè Rodoreda, Rosa
Chacel, Luisa Carnés, Clara Campoamor o Teresa Pàmies, entre d'altres. En tots els casos, les
seves obres estan impregnades del dolor, de la pèrdua d’identitat que van patir quan van
esdevenir refugiades.  

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

10 i 27
de maig

Cicle 'Conflictes i Refugi' de l’Escola de Cultura
de Pau

Durant el mes de maig hi ha previstes dues xerrades d'aquest cicle:
'Introducció a la conflictivitat global i el desplaçament forçat' i 'El conflicte a
Ucraïna i la crisi de refugi'.

11 i 12
 de maig

Sarab, circ des de Palestina

Espectacle de circ sobre els refugiats del món per a tots els públics, que
tindrà lloc a l'Ateneu Popular 9 Barris amb el suport de l'Associació
Catalana per la Pau.
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