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

Nicaragua, l’exili de les feministes
Què ha passat amb el feminisme que semblava emanar del moviment sandinista? Per què
els moviments feministes són un dels pilars de la oposició a l'actual règim d'Ortega-Murillo? El
documental ‘Exiliada’ explica el periple de Zoilamérica Ortega Murillo, filla adoptiva del president
de Nicaragua i líder del Front Sandinista, Daniel Ortega, i com va acabar fugint del país després
de denunciar els abusos sexuals que va patir per part d’Ortega. La seva història, que és també
la de moltes altres, acaba amb la utopia d'una revolució que havia de canviar les regles del joc.
Avui, la no revolució feminista és una de les causes de l’exili de moltes dones nicaragüenques.
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Notícies
Del Triangle Nord a Catalunya:
migració forçada, violència i
dret d’asil

Lafede.cat, incansable,
després de 30 anys de lluites
compartides

L’associació Europa Sense Murs duu a terme
una formació per explicar els contextos de
violència al Triangle Nord de Centreamèrica,
causants de migracions forçades des de fa
més de vint anys.
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Lafede.cat celebra 30 anys de lluites
compartides de les ONG catalanes en la
defensa dels drets de les persones amb
una campanya valenta: “#Noserveixderes si
no és justícia global”.
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L'entrevista
“Estic orgullós d’haver tirat
endavant amb la meva feina
des del principi”
Parlem amb Pierre Kassab, d’origen
libanès, que va arribar a Barcelona
durant els noranta com a demandant
d’asil polític i avui és un reconegut
emprenedor de la restauració.
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Agenda
Sessió formativa de voluntariat

16
desembre

14
desembre

Voleu fer voluntariat i no sabeu per on començar? La Federació Catalana
de Voluntariat Social (FCVS) organitza diverses trobades adreçades a
les persones que volen iniciar-se en el món del voluntariat social. La
pròxima sessió informativa és el 16 de desembre a les 10h i a les 18h.

‘Rastres_ Argelers’
Obra de teatre creada i dirigida per Aina Huguet, que també n’és la
intèrpret, juntament amb Ariadna Fígols, sobre els secrets i la memòria

oblidada a les famílies.

'El racisme també el trobem a
la cultura LGTBI'

Suma't a la plataforma
Diverscat!

Conversa amb l'activista antiracista Cari
McCay, treballadora social i mediadora
familiar, que ha centralitzat el seu activisme en
el context de l’adopció transracial. McCay ha
treballat amb familiars i professionals de
l’adopció en la construcció d'una identitat
positiva dels menors adoptats i donant eines
per combatre el racisme.

Es tracta d'una plataforma de trobada i
intercanvi a l'abast de tothom, però
especialment pensada per als professionals
de la comunicació, amb la voluntat de millorar
el tractament informatiu de la diversitat
cultural. El portal inclou, entre d'altres, d'una
agenda d'activitats de les entitats i un directori
de persones expertes.

Veure'n més

Ver más

Veure'n més

Ver más

Seguiu-nos:

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular
sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la
informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes
les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les
vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.

En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la
Informació 34/2002 d’11 de juliol. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i
protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

