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L’EQUIP DE BABEL, CONTINUEM
TREBALLANT DES DE CASA

ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A
PERSONES EN SITUACIONS VULNERABLES

En aquest butlletí us expliquem una mica més de l’actualitat dels nostres projectes. Fes-li una ullada!

Aquest 2020 hem donat inici al servei d’assessorament
jurídic dirigit a persones en situació de vulnerabilitat. Un
servei que oferim gratuïtament, gràcies a la col·laboració del
Francesc Subirana, advocat i voluntari de Babel PDT.
Durant aquest període de confinament, hem continuat
atenent a 20 persones usuàries per via telemàtica, per tal de
resoldre consultes relacionades amb estrangeria i habitatge
entre d’altres. Això ha suposat una gran dedicació, tenint en
compte que cada consulta ha estat estudiada detalladament.
Destaquem que aquest servei, a més d’afavorir la
normalització de la situació de les persones ateses i l’accés
als seus drets, contribueix amb la millora del seu benestar.

CONTINUEM TREBALLANT PER
A ESTABLIR VINCLES ENTRE DONES
El nou projecte que vam posar en marxa a finals del mes
de febrer, està dirigit a dones que fan front a situacions
com la precarietat econòmica, l’exclusió laboral, la
migració o la maternitat monomarental, amb la finalitat de
promoure la creació de vincles de suport mutu, així com
afavorir el seu apoderament. Amb aquest objectiu vam
donar inici a les trobades de dones, que van haver de ser
aturades temporalment a causa de la pandèmia.
Actualment seguim treballant per tal de mantenir viu el
projecte, i tenim previst reprendre les accions tan aviat
com sigui possible.
Volem donar les gràcies a les companyes de Pixtin pel
disseny del logo del projecte, que capta perfectament els
conceptes que envolten al mateix.

SEGUIMOS CON TODOS Y TODAS VOSOTRAS
Seguimos trabajando para promover que todas las personas
alcancen una vida digna. Por eso os invitamos a que nos hagáis
llegar las propuestas que os hayan podido surgir con este
cambio de paradigma. Desde Babel PDE las estudiaremos, para
valorar si podemos contribuir a sacarlas adelante.
Si tienes una propuesta, te animamos a que nos la envíes a:
info@babelpuntodeencuentro.org

Donacions:
2100
0632
91
0200216000

TODO LISTO PARA COMENZAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL POZO EN BURKINA
FASO
Hace poco menos de un año, miembros del equipo de Babel
PDE viajamos hasta Burkina Faso para conocer el proyecto
de construcción de un centro escolar en la localidad de
Zingane.
Durante el viaje, tuvimos ocasión de visitar el terreno y
conocer a algunas de las familias que se beneficiarían de la
escuela, una experiencia que nos ayudó a decidir
aventurarnos a colaborar con el proyecto.
Estamos muy content@s de poder anunciaros que nuestra
contraparte local ya tiene todo listo para dar inicio a la
primera fase de todas: la construcción del pozo que
funcionará con energía solar y que servirá para abastecer
de agua a la comunidad escolar.

