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Front municipalista de ciutats refugi
Barcelona impulsa la creació d'un espai de coordinació i suport mutu entre municipis. L'objectiu
és treballar plegats per millorar l'atenció i la integració de les persones refugiades i sol·licitants
d'asil i donar resposta a les deficiències del pla estatal d'acollida. Parlem amb Sabadell i Sant
Boi de Llobregat, que preveuen posar en marxa un recurs pont complementari d'atenció similar
al programa municipal Nausica.
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Notícies
Els col·legis professionals
s'impliquen per la inclusió de
les persones refugiades

El pla "Barcelona, ciutat
refugi" publica al seu web les
despeses de 2016

L'Ajuntament i l’Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals de Catalunya signen
un conveni per facilitar els vincles dels
professionals refugiats i immigrants residents
a Barcelona amb els col·legis professionals
del seu àmbit d’activitat.
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L'Ajuntament va destinar l'any passat 1,3
milions d'euros a refugi. La meitat d'aquest
import es va dedicar a l'atenció i acollida de
persones refugiades i la resta, a projectes de
cooperació internacional i de sensibilització i
educació per al desenvolupament.
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A fons
Colpejades pel tràfic i
l'explotació
Visitem SICAR cat, que atén a Barcelona
dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers
humans, moltes de les quals són sol·licitants
de protecció internacional o susceptibles de
sol·licitar-la.
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"A Espanya no sabem quants
esclaus i esclaves tenim"
Conversem amb Rosa Cendón, portaveu i
coordinadora de sensibilització i incidència
política del programa SICAR cat.
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L'entrevista
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"Vaig saber per casualitat
que m'havien condemnat"
Parlem amb Ahmed Ali, fotoperiodista i
activista egipci protegit per Amnistia
Internacional. Jutjat en absència i
sentenciat a 25 anys de presó, ha
sol·licitat asil polític a Espanya.
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Agenda
Cinema: cicle sobre refugi a la UB

Fins al
7/4

La Universitat de Barcelona organitza aquest cicle de pel·lícules sobre
migració i refugi. Aquest divendres es projecta "Pequeñas mentiras
piadosas", que aborda els problemes dels cubans que volen marxar a
l'exterior.

Conferència: "Dublín IV i el nou paquet d'asil"

19
abril

Núria Arenas, professora de Dret Internacional a la Facultat de Dret i
membre del Centre d’Investigació en Migracions de la Universitat de
Huelva, analitzarà la legislació europea més recent en matèria d'asil. La
cita és a l'Institut Europeu de la Mediterrània.

"Alencop vol dir anar tots a
una i ajudar-nos mutuament"

Curs de dinamitzadors
d'accions interculturals

Entrevistem Mariem Drammeh, sòcia des fa
un any de la cooperativa d'iniciativa social de
recollida i tractament de residus urbans.
Originària de Gàmbia, viu a Barcelona des de
l'any 2014.

Veure'n més

Ver más

El Programa BCN Interculturalitat organitza aquest
curs gratuít de 20 hores. S'adreça a joves de
contextos culturals diversos de 18 a 25 anys.
Comença el 19 d'abril i les inscripcions ja estan
obertes.
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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.

