
El SAIER incrementa l'atenció
de menors refugiats

Famílies col·laboradores: la
comunitat en té cura

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

Operació Sham

Una nena refugiada que necessitava tractament mèdic urgent és temporalment a Barcelona amb
la seva família, que va fugir de la guerra a Síria fa tres anys. Ho ha fet possible l'esforç conjunt
de diverses entitats. Us expliquem la seva història i la dels obtacles que ha hagut de superar. 
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El 15% de les 1.314 persones que va atendre
entre el gener i el juliol en relació a l'asil tenien
menys de 18 anys. Van ser 198, un 24% més
que en el mateix període del 2015.
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El pla “Barcelona, ciutat refugi” canalitza les
ganes de participar cap a les famílies de la
ciutat, refugiades o no, que necessitin suport
temporal per atendre els seus infants.

Mira el vídeo Mira el
vídeo

El dit acusador de l'Aylan

La imatge d'un nen de tres anys ofegat a la
riba d'una platja turística va commoure el món
fa un any. Coincidint amb el primer aniversari
de la seva mort, Jaume Asens, Tinent
d'Alcaldia de Drets de la Ciutadania, denuncia
el cúmul de compromisos incomplerts.
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Tants nens morts

Prop d’un terç de les persones refugiades que
van perdre la vida a la Mediterrània oriental el
2015 eren menors d’edat. La ruta migratòria
cap a Europa és la més perillosa del món i la
que cada any provoca més víctimes.
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"La por al desconegut és
un sentiment natural, com

A fons

L'entrevista

http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/el-saier-atzsn-un-39-mzss-de-sollicitants-dasil
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/el-saier-atzsn-un-39-mzss-de-sollicitants-dasil
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/el-saier-atzsn-un-39-mzss-de-sollicitants-dasil
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/el-saier-atiende-a-un-39-mzas-de-solicitantes-de-asilo
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/el-saier-atiende-a-un-39-mzas-de-solicitantes-de-asilo
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/famzlies-collaboradores-la-comunitat-en-tzs-cura
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/famzlies-collaboradores-la-comunitat-en-tzs-cura
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/famzlies-collaboradores-la-comunitat-en-tzs-cura
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/familias-colaboradoras-el-apoyo-de-la-comunidad
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/familias-colaboradoras-el-apoyo-de-la-comunidad
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/dit-acusador-lAylan_6_554754524.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/dit-acusador-lAylan_6_554754524.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/dit-acusador-lAylan_6_554754524.html
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/dedo-acusador-Aylan_6_554754523.html
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/dedo-acusador-Aylan_6_554754523.html
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/tants-nens-morts
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/tants-nens-morts
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/tants-nens-morts
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/tantos-nizos-muertos
http://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/tantos-nizos-muertos


Veure'n
més

Ver
más

voler ajudar els altres"

Conversem amb Dolors Liria,
vicesecretària del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.

 

Ràdio i activitats antirumors
durant les festes de la Mercè

El grup de comunicació de la Xarxa BCN
Antirumors dinamitzarà una emissió
radiofònica en directe a la plaça Catalunya. A

"Periodismes diversos,
periodismes transformadors"

L'edifici Disseny HUB Barcelona acollirà el 26
d'octubre una jornada de reflexions i activitats
sobre aquesta temàtica. S'adreça a

Agenda

7
 Octubre

Xerrada: "Corredors humanitaris"

La Comunitat de Sant Egidi explicarà al Centre Cívic Barceloneta els
resultats del seu projecte, que ha permès que un miler de persones
refugiades arribin de manera legal i segura a Europa.

11
 Octubre

Cinema: "Un món que no és el nostre"

El cinetasta palestí Mahdi Fleifel ens introdueix a l'univers del camp de
refugiats d’Ein El-Helweh, al sud del Líban. Un relat íntim i sovint
humorístic que parteix de vivències personals.
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més, s'hi distribuiran materials de
sensibilització intercultural i antirumors

Veure'n més Ver más

estudiants, mitjans i professionals de la
comunicació.
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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.
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