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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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Notícies
El SAIER incrementa l'atenció
de menors refugiats

Famílies col·laboradores: la
comunitat en té cura

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

A fons
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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L'entrevista
"La por al desconegut és
un sentiment natural, com
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voler ajudar els altres"
Conversem amb Dolors Liria,
vicesecretària del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.
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más

Agenda
Xerrada: "Corredors humanitaris"

7
Octubre

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.

Cinema: "Un món que no és el nostre"

11
Octubre

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.

Ràdio i activitats antirumors
durant les festes de la Mercè

"Periodismes diversos,
periodismes transformadors"

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

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

més, s'hi distribuiran materials de
sensibilització intercultural i antirumors
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estudiants, mitjans i professionals de la
comunicació.
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Ver más
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