
Neix Solidarity Cities, una
xarxa de ciutats unides en la
gestió de la crisi de refugiats

La reflexió sobre els conflictes
i els refugiats centra la tardor a
les biblioteques de Barcelona

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

El valor dels que arriben

Liudmyla Kirnos és una de les moltes persones refugiades que viuen a Barcelona. Va fugir fa
prop d'un any del conflicte armat a Ucraïna i està a l’espera que l’Estat resolgui la seva so·licitud
d’asil. Mentrestant, ha començat una nova vida a la ciutat. Enginyera de professió, és voluntària
a l’Escola d’Adults La Verneda, on va aprendre castellà i on ara ensenya anglès a alumnes
catalans.

Mira el vídeo Mira el vídeo
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Impulsada per Barcelona, Atenes, Berlín i
Amsterdam, promourà la transferència
directa de persones refugiades.

Veure'n més Ver más

El pla “Barcelona, ciutat refugi” organitza un
cicle de vuit debats per reivindicar la
importància del dret d’asil.

Veure'n més Ver más

Protecció amb comptagotes

Les dades indiquen que els refugiats no són
benvinguts a Espanya. L'Estat va rebutjar
l'any passat set de cada deu peticions d'asil i
només ha acollit el 2,5% de les persones que
hauria de reubicar des de Grècia i Itàlia.

Veure'n més Ver más

"L'actitud del Govern central
en asil és d'una deslleialtat
institucional tremenda"

Parlem amb Ramon Sanahuja, director
municipal dels Serveis d'Atenció i Acollida
d'Immigrants.

 

Veure'n més Ver más

"Vaig lluitar amb la ploma
contra el règim algerià i els
islamistes"

A fons

L'entrevista
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Veure'n
més

Ver
más

Conversem amb Salem Zenia, escriptor
i periodista exiliat a Catalunya.

 
 

Cicle de Cinema i Drets dels
Infants 2016-17

L'edició d'enguany d'aquesta proposta
pedagògica proposa una reflexió profunda
sobre la crisi humanitària i sobre la situació
dels milers de menors que emprenen cada
any el llarg camí cap a l'exili.

Veure'n més

Ja podeu consultar la nova
'Guia Pràctica de l'Agent
Antirumors'

Nou curs de disseny de
projectes amb perspectiva
intercultural

Agenda

27
 Octubre

Xerrada: "Refugi i fronteres"

Avui, a les 19h, arrenca el cicle de debats "Conflictes i refugiats: una
mirada el món" al Centre Cívic Cotxeres de Sants. Hi participen Ignasi
Calbó, coordinador del pla "Barcelona, ciutat refugi", i Miguel Pajares,
president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. 

 

7
 Novembre

Cinema: "14 kilómetros"

Dirigit per Gerardo Olivares, aquest llargmetratge segueix el viatge de
tres persones a través de Mali, el Níger, Algèria i el Marroc i aporta
una mica de llum a les ombres de la immigracióls i de la realitat
africana.
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Aquesta nova edició, revisada i adaptada al
context actual, és una eina per a persones,
grups i entitats que vulguin desmuntar
rumors i prejudicis.

Veure'n més Ver más

La formació comença l'11 de novembre, és
gratuïta i s'adreça a professionals i
col·laboradors d'equipaments i d’entitats de
Barcelona.

Veure'n més

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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