
L’hort com a recurs terapèutic i
de suport emocional

La mitja hectàrea de cultiu que la Fundació
Benallar té prop de Vallvidrera s’ofereix com
un recurs que pot contribuir a millorar
l’autoestima, la seguretat i la confiança de les
persones refugiades i sol·licitants d’asil. 

Veure'n més Ver más

Cap a la dignificació del treball
domèstic i de les cures

Arriben cercant refugi, però moltes dones
acaben menystingudes i invisibilitzades
realitzant treball de la llar i feines de cures en
condicions molt precàries. Hi ha símptomes de
canvi?

Veure'n més Ver más
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“Les tasques de cura són
molt dures, i per això
recauen en les dones
migrades”

Parlem amb Carmen Juares, de
l’Asociación Mujeres Migrantes en
Cataluña que dóna suport a un dels
col·lectius més invisibilitzats: les dones
migrades treballadores de la llar i de la
cura. Ha compartit amb la Letícia Dolera
el pregó de La Mercè.

Veure'n més

“La bona gestió de
l’acollida pot esdevenir una
font de riquesa social i
cultural”

Conversem amb Pamela Bellagamba,
coordinadora de la Fundació Ficat i
responsable del projecte Decàpolis,
dedicat a la inclusió i l’acollida de
persones refugiades i sol·licitants d’asil.

Jornada d’Intercanvi
d’experiències comunitàries de
la XBCNA

Divendres 19 d’octubre, la Xarxa Bcn
Antirumors organitza una jornada de treball
pels seus membres per tal de poder continuar
aprofundint i aprenent en la tasca antirumors
realitzada a la ciutat.

Veure'n més Ver más

Nova programació del quart
trimestre de 2018 de l'Espai
Avinyó

Les activitats, obertes a la ciutadania i
gratuïtes, volen potenciar els principis de la
interculturalitat fent visible i posant en valor les
diferents manifestacions culturals presents a
la ciutat.

Veure'n més

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

L’escola també acull

Dels més de 25 milions de persones refugiades que hi ha al món, segons l’ACNUR, la meitat són
menors de 18 anys. Els infants són els més vulnerables d’aquesta crisi humanitària. Les
seqüeles que poden patir són múltiples, i entre elles, tenen un alt risc de perdre oportunitats
educatives. L’escolarització dels infants nouvinguts que ho han hagut de deixar tot enrere i que
sovint han viscut situacions extremes és un element clau que els ofereix seguretat, la possibilitat
de recuperar-se i els obre noves perspectives de futur.

Veure'n més Ver más

Notícies

L'entrevista

Agenda

Fins
el 15

 octubre

Convocatòria del Premi solidaritat i cooperació
internacional al Districte de Sant Andreu 2018

Es valoraran els projectes actuals i els resultats de la feina, fonamentada
en la solidaritat i la cooperació internacional i, alhora, compromesa amb la
ciutadania més vulnerable.

24
 octubre

Toca un Blues pel Sahara lll Concert Solidari pels
refugiats

L’Associació per al desenvolupament de Projectes Solidaris al Sahara
organitza a "Luz de Gas" un concert solidari en benefici dels dels refugiats
sahrauis de Tinduf a Algèria. 
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