
Barcelona amplia a 100 places
el programa d'acollida
municipal

L'Audiència Pública de nois i
noies se centra aquest curs en
refugi

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

De la guerra a la universitat

Mohammad Al Haj i Shahid Jehad formen part d'un grup de quinze joves provinents de zones en
conflicte que van arribar a Barcelona a l’octubre per poder continuar la seva formació. Tots dos
van fugir de Síria i participen actualment en un curs pont a la Universitat de Barcelona (UB) que
els permetrà accedir als estudis de grau. Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat, coordinat per la
Fundació Solidaritat UB, que s'ha posat en marxa a través d'un conveni amb l'Ajuntament.
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El pla "Nausica" és una iniciativa innovadora
d'atenció integral per a sol·licitants d'asil,
complementària a l'estatal. El pressupost frega
el milió d'euros.

Veure'n més Ver más

Més d’un miler d’alumnes d’entre 11 i 17 anys
de desenes d'escoles de la ciutat reflexionaran
sobre l’acollida de persones refugiades i
elaboraran propostes de millora per a la ciutat.

Veure'n més Ver más

"Barcelona, ciutat refugi", un
any després

Fem balanç de les actuacions del pla
municipal, que es va posar en marxa l'octubre
de 2015.

Veure'n més Ver más

"El fantasma de la intolerància
torna a cavalcar a Europa"

Conversem amb Jaume Asens, quart tinent
d’Alcaldia i responsable polític del pla
“Barcelona, ciutat refugi”.

Veure'n més Ver más

"Cada cop és més
necessària la batalla entre
la ciutadania i el poder”

A fons

L'entrevista
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Veure'n
més

Ver
más

Entrevistem Sami Naïr, catedràtic i
filòsof francès, expert en moviments
migratoris.

 

#EducacióiRefugi

La Xarxa Educativa de Suport a Persones
Refugiades, un espai col·laboratiu format per
diversos agents educatius de la ciutat, impulsa
aquesta setmana d'accions comunes i
coordinades als centres i entitats que en
formen part.

Veure'n més

La interculturalitat, una mirada
transversal

En marxa l'exposició "Això (no)
és real"

Agenda

Novembre-
desembre

Horta-Guinardó, amb les persones refugiades

El Servei de Convivència d’Horta-Guinardó ha organitzat aquest cicle
d’activitats amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i donar a
conèixer la realitat que viuen les persones que busquen protecció.

 

16
 Desembre

Congrés: onades migratòries i salut mental

Jornada de treball per abordar el fenomen dels processos migratoris i
la crisi de persones refugiades des de l’àmbit de la salut mental.Tindrà
lloc en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el marc del
VI Congrés Català de Salut Mental.
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El Pla de formació de Ciutat Vella incorpora
accions específiques per a equips tècnics i
professionals de l'Ajuntament.

Veure'n més Ver más

L'Espai Avinyó aborda d'una manera crítica el
tractament de la diversitat cultural per banda dels
mitjans de comunicació.

Veure'n més Ver más

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'.

 
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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