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Persones refugiades, migrades o
desplaçades climàtiques? Una qüestió de
drets, no de terminologia
Actualment una de les causes més importants del desplaçament de poblacions són les
climàtiques. De fet, segons el Banc Mundial, el 2050 es pot arribar als 120 milions de persones
desplaçades internament per aquests motius. No és, però, una causa reconeguda a l’hora de
demanar protecció internacional. Com podem doncs, protegir els seus drets, tant si en diem
“persones refugiades” com “migrades”?
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Notícies
Entitats i Administració,
coordinades per a una bona
acollida sociolingüística

“Fronteres, exclusions i
mobilitat”, trobada acadèmica
sobre migració i refugi

Nombroses entitats de la ciutat ofereixen
classes de castellà i català a les persones
sol·licitants d’asil i migrants. La Coordinadora
de la Llengua vetlla per integrar-les en aquesta
xarxa.

La Universitat Autònoma de Barcelona va ser
la seu del IX Congrés de Migracions, un espai
de debat interdisciplinari i holístic que va
aplegar experts i expertes del món acadèmic
internacional.
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L'entrevista
“El meu procés com a
immigrant m’ha ajudat a
investigar els fenòmens
migratoris”
Conversem amb Cecilia Estrada,
investigadora i coordinadora de la
Càtedra de Refugiats de l’Institut
Universitari d’Estudi sobre les Migracions
(IUEM), de la Universitat Pontifícia de
Comillas.
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Agenda

De l'1
al 6
d'octubre

7
d'octubre

6a Edició "Festival CineMigrante. Mostra
Internacional de Cinema i Formació en Drets
Humans de les Persones Migrants'
Més de trenta pel·lícules provinents de diversos països, retrospectives,
convidats internacionals, projeccions a l’aire lliure, tallers de formació,
trobades i debats, exposicions i teatre que, durant sis dies, recorreran
tota la ciutat.

Cicle de Cinema Documental MER, Migració, Exili
i Refugi
Projecció del documental Les sauteurs, de Moritz Siebert, Estephan
Wagner i Abou Bakar Sidibé. Aquesta activitat s'emmarca en el cicle de
Cinema Documental MER que organitza la Fundació FICAT, l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Filmoteca de Catalunya.

“Seria més assenyat
culturalment pensar que
existeixen temporalitats
diferents que coexisteixen”

Xerrades, tallers, música...
Consulteu la programació de
l'Espai Avinyó pel quart
trimestre de 2019!

Entrevistem Roberto Fratini, dramaturg i
professor de teoria de la dansa a l'Institut del
Teatre, sobre els orígens i definició de la
dansa contemporània i com aquesta s'articula
amb altres models i formes d'expressió de
dansa contemporània originada de territoris no
occidentals.

Aquest espai de diàleg i de trobada acaba
l'any amb una variada oferta d'activitats
interculturals que inclou, entre d'altres,
xerrades, tallers, espectacles, concerts o, fins
i tot, visites guiades. Recordeu que totes les
activitats són gratuïtes i que cal inscriure's
prèviament.
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