
Una Europa, molts models
d’acollida

La guerra a Ucraïna: l’exili
europeu

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

L’ètica de les imatges: remoure consciències
amb consciència

Molts i moltes fotoperiodistes que treballen per il·lustrar les injustícies humanes creuen que un
bon reportatge ha de tenir un fil conductor i no mostrar només unes quantes imatges sagnants
aïllades. És la manera de fugir del sensacionalisme i el groguisme. Però, ens preguntem, es
poden retratar aquestes realitats complexes, a voltes tan dures, sense passar per sobre de la
dignitat de les persones que les pateixen i evitant mostrar-les en les situacions que es volen
denunciar?
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Un estudi compara els diferents sistemes
d’acollida de persones refugiades dels països
de la Unió Europea. Entre les conclusions,
destaca que, en general, els catorze
països tenen marcs jurídics correctes (sempre
millorables), però tots fallen en les accions
reals a l’hora de dur a terme la integració.

Veure'n més Ver más

La guerra que pateix l'est d’Ucraïna des de fa
més de 5 anys és la causa de l'arribada,
durant el 2018, de 2.010 persones
ucraïneses només a les nostres
fronteres. Moltes sol·licituds d'asil però són
denegades. La seva procedència europea és
un avantatge o inconvenient?
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“No vull caritat ni
filantropia, vull que la
societat actuï”

Conversem amb Sunitha Krishnan,
activista índia contra la violència sexual i
el tràfic de persones amb finalitats
d’explotació sexual.

L'entrevista

Agenda

Del 7
al 21

novembre

Seminari “Del Triangle Nord a Catalunya,
migració forçada, violència i dret d’asil”

Aquesta formació té l’objectiu de donar a conèixer el context sociopolític
del Triangle Nord i les migracions internacionals, posant especial atenció
a la situació de violència per les pandillas, i pretén aportar eines per
analitzar i millorar les polítiques i programes d’acollida, així com la
integració i la cohesió social. Organitzat per l’entitat Europa Sense Murs.

Del 14 Tardor Solidària de Sant Andreu: Exposició
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Obertes les preinscripcions al
curs 'Treballar amb mirada
interseccional'!

El curs permet explorar com les
discriminacions de gènere, edat, classe,
origen o orientació sexual es presenten de
manera entrecreuada i, comprendre com
s'estructuren les asimetries en diferents
contexts o circumstàncies per tal d’aplicar-ho
al lloc de treball.

Veure'n més Ver más

3er Curs de Comunicació i
Periodisme intercultural
#ComuniCanvi

L’edició d’enguany té com a objectiu descobrir
les narratives i visions alternatives que es
poden construir en l’àmbit del periodisme, per
a contrarestar el discurs d’odi i les pràctiques
que fomenten el creixement del racisme, a
través de narratives que fomenten la
xenofòbia i la islamofòbia.

Veure'n més Ver más

al 30
novembre

“Transit Tales”

Un projecte col·laboratiu derivat de la necessitat de qüestionar la imatge
dominant de les persones que busquen asil a Europa amb diferents
accions, trobades i tallers de fotografia participativa a Barcelona, París,
Berlín i Brussel·les.

Seguiu-nos:

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular

sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la
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informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes
les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les

vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la

Informació 34/2002 d’11 de juliol. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i
protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí. 

Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.
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