
El Sàhara Occidental i la
necessitat de recuperar el
focus mediàtic

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.

Veure'n més Ver más

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

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.

Veure'n més Ver más

Veure'n més

“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.

Trobada BCN Ciutat Diversa
2018

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'

Veure'n més Ver más

#AturemRumors a la Sala
Apolo!

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.

Veure'n més Ver más

Participa Vols acollir?

Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.

Veure'n més Ver más

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.

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

5
 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.

7 i 8
 novembre

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.
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