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A la recerca d'una vida digna
Alí Mohamadou lluita per trobar feina i assolir l’autonomia. Va fugir del Camerun i va buscar
refugi a Espanya, però l’Estat li va denegar la protecció internacional. Actualment, està acollit al
programa municipal Nausica i rep suport de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i del
Centre Exil. Mentre no pot treballar, col·labora com a voluntari amb diverses entitats.

Mira el vídeo

Mira el vídeo

Notícies
La societat civil catalana es
mobilitza per exigir l’acollida
de persones refugiades

Clam unitari de les ciutats per
reclamar als estats una acció
decidida i coordinada

La campanya unitària "Casa nostra, casa
vostra" acabarà el 18 de febrer amb una
manifestació a Barcelona que es vol que sigui
multitudinària.

Veure'n més

Ver más

Més de setanta alcaldesses i alcaldes de tot
Europa van participar a Roma en una cimera
internacional sobre la crisi humanitària
organitzada pel Vaticà.

Veure'n més

Ver más

A fons
Víctimes de moltes violències
Visitem el Centre Exil, una associació pionera
en l’atenció a persones que han patit tortura i
violacions dels drets humans, que presta
suport terapèutic integral al programa
municipal Nausica.

Veure'n més

Ver más

"Un refugiat, quan arriba, és
com un nadó que comença a
caminar"
Conversem amb Patricia Jirón, psicòloga del
Centre Exil i exiliada del Xile de Pinochet.

Veure'n més

L'entrevista
"Sóc alguna cosa més que
un animal al qual donen

Ver más

pinso cada dia i deixen
dormir a terra"
Parlem amb Cristina Llaràs, metgessa
jubilada i voluntària als camps de
refugiats de Grècia. Ha coordinat un llibre
de testimonis i la presentació d’una
demanda contra l’Estat grec davant del
Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg.
Veure'n
més

Ver
más

Agenda
Del
23/12 al
8/1

11
Gener

Teatre: "Odisseus"
La Sala Beckett promou aquesta adaptació contemporània de L’Odissea
d’Homer dins del cicle “Mar de Miralls. Fluxos de Migració a la
Mediterrània”. La dirigeix Quimet Pla.

Conferència: El paper de la dona en les revoltes
àrabs d'ahir i d'avui
La xerrada, a càrrec de la investigadora Leyla Dakhli, forma part del cicle
Aula Mediterrània que organitza anualment l'Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed).

Recursos
Conflictes i refugi, una guia de
lectura
Biblioteques de Barcelona i el pla “Barcelona,
ciutat refugi” han elaborat un recull de llibres i
documents que complementa el cicle de
xerrades i debats per reivindicar el dret d’asil
que van organitzar conjuntament durant
aquesta tardor.

Veure'n més

Ver más

El catàleg de Biblioteques de
Barcelona incorpora la Guia
Pràctica de l'Agent Antirumors

La sisena edició de la formació
d'agents antirumors reflexiona
sobre la cultura i la diversitat

La Guia, que es podrà agafar en préstec, s'ha
actualitzat. En aquesta versió revisada s’han
introduït nous continguts, redefinit conceptes i
modificat els recursos, amb l’objectiu que el
llibre respongui a la realitat canviant de la
ciutat.

La formació analitza els processos de creació i
potenciació d’estereotips, rumors i prejudicis i
ofereix eines per al diàleg. Durant els mesos de
novembre i desembre, ha dut a terme diverses
activitats, entre les quals un taller formatiu sobre
refugi.

Veure'n més

Ver más

Veure'n més

Ver más
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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.

