
Emmordassats

Centenars d’escriptors i periodistes són
perseguits arreu del món pel que escriuen.
Alguns es veuen forçats a abandonar els seus
països d’origen i buscar protecció a l’exterior.

Veure'n més Ver más

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

Perseguides, explotades... acollides?

Centrem la mirada en les dones refugiades, víctimes de múltiples violències i objecte de formes
específiques de persecució que poden quedar diluïdes quan l’assistència ignora el factor de
gènere. La desigualtat de gènere i la subordinació de les dones en l’estructura social és un patró
comú a la majoria de poblacions del planeta. Això les situa a totes en una posició de
desavantatge a l’hora de sol·licitar protecció internacional. A la fotografia, una refugiada siriana
després d'arribar a Lesbos l'estiu de 2015.

Veure'n més Ver más
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"Pensava que estava segur a
Europa"

Parlem amb Hamza Yalçin, escriptor i
periodista suec d'origen turc que va ser
detingut a Espanya en aplicació d'una ordre
de captura i extradició tramitada via la Interpol.

Veure'n més Ver más
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"Hi ha racisme institucional
a l'Estat i a la UE"

Conversem amb Alba Cuevas,
presidenta de SOS Racisme Catalunya.

DOCfield 17

DOCfield Barcelona, el festival de fotografia
documental de la ciutat, celebra la seva
cinquena edició amb 25 exposicions que

L'entrevista

Agenda

Fins
al 

 12/11

Teatre: "El metge de Lampedusa"

Fa trenta anys que en Pietro Bartolo és el metge de Lampedusa. La seva
autobiografia, Llàgrimes de sal, relata una vida dedicada a l’atenció dels
exiliats que naveguen fins a l’illa des de les costes africanes. Xicu Masó
ha adaptat l’obra i, amb la complicitat de Miquel Górriz, ens l’ofereix en
primera persona al Teatre Lliure.

14
 Nov.

Xerrada: "El camí de la guerra al refugi"

Oriol Barri, de Stop Mare Mortum, abordarà les causes que empenyen
persones de diferents parts del món a abandonar les seves llars i a
emprendre l’arriscada aventura que significa la recerca de l’asil en un altre
país.
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reflexionen sobre la mobilitat humana. Fins al
30 de novembre.  

Veure'n més Ver más

Els barris, peça clau d'un
model de ciutat inclusiva

Hem celebrat el Dia Mundial de les Ciutats
parlant del paper clau dels barris a l'Espai
Avinyó.

Veure'n més Ver más

Quatre activitats noves al
Catàleg Antirumors online

El Catàleg incorpora dues noves temàtiques,
els drets dels col·lectius LGBT i el
reconeixement del Poble Gitano.

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

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
 Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, clica aquí
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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
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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
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