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

El programa d’acollida Nausica, a examen
Aquest dispositiu municipal ofereix allotjament temporal i una atenció social integral a persones
persones sol·licitants de protecció internacional. És complementari al sistema estatal i ofereix
assistència a persones que n'han quedat excloses o que l'han acabat sense haver assolit el grau
d’autonomia necessària per viure al país amb els seus propis recursos. Però realment funciona
aquesta iniciativa? Vint mesos després que es posés en marxa, una avaluació externa avala
l’èxit d’aquest programa.
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Notícies
El Sàhara Occidental i la
necessitat de recuperar el
focus mediàtic

S’estrena ‘Hayati’, una finestra
a les vides “estancades” de
milers de sirians a l’exili

Més de 160.000 persones viuen en
campaments de refugiats des de fa 43 anys.
La necessitat de trobar solucions irromp amb
més força i noves veus.

El documental es podrà veure als Cinemes
Girona el 15, 22 i 29 de novembre. Després
de les projeccions hi haurà xerrades amb les
directores i altres protagonistes.
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L'entrevista
“Una societat intercultural
és aquella que es
construeix entre els
diferents grups que hi
formen part”
Conversem amb la Lola López,
comissionada d’Immigració,
Interculturalitat i Diversitat de
l’Ajuntament de Barcelona.
Veure'n més

Agenda

5
novembre

7i8
novembre

Conferència 'Invisibles: l'exclusió de les
persones immigrades a casa nostra'
Xerrada en la que tractarem de la ciutat invisible, formada per persones
que no veiem, que no existeixen per al sistema, a les quals no
reconeixem els drets bàsics i que condemnem a viure en una vulneració
de drets constant.

Espai de diàleg ‘Microhistòries de La Diàspora.
Experiències “Encarnades” de la dispersió
femenina’
Espai de reelaboració, qüestionament i escolta des d'una epistemologia
comuna: la de les dones racialitzades i emigrades que no només
discrepen de les narratives hegemòniques, sinó també d'una condició
subalterna estàtica i discriminatòria.

Trobada BCN Ciutat Diversa
2018

#AturemRumors a la Sala
Apolo!

Diada festiva i reivindicativa per mostrar,
compartir i gaudir la diversitat de la ciutat que
tindrà lloc el diumenge 4 de novembre a Arc
de Triomf. Enguany, el tema central és
'Persones immigrades i discriminació en el
dret a l'habitatge'

El 17 de novembre se celebra el punt i seguit
de la Campanya #AturemRumors, una jornada
reivindicativa i festiva que servirà per valorar i
celebrar els assoliments de la campanya i a la
vegada, trencar rumors i estereotips a través
de la conversa, la música i la poesia.
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Participa
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Vols acollir?
Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.
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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'.
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.

