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TOTHOM POT JUGAR UN PAPER IMPORTANT EN LA CREACIÓ D’UNA COMUNITAT INCLUSIVA

> UN DIÀLEG SIGNIFICATIU i la col·laboració activa de nacionals de països tercers i països d’acollida
poden crear comunitats més INCLUSIVES I COHESIONADES.

> ELS ESPORTS, ACTIVITATS CULTURALS I SERVEIS SOCIALS són l’idioma que ens pot acostar.
> Tothom pot JUGAR UN ROL EN LA CREACIÓ DE COMUNITATS INCLUSIVES en les seves ciutats i els

'

seus barris.

> PROMOURE valors comuns d’ INCLUSIÓ I SOLIDARITAT a Europa.
> CODISSENYAR comunitats on tothom, independentment d’on provenen puguin CONTRIBUIR amb
els seus talents i habilitats, per CANVIAR la manera de parlar sobre MIGRACIÓ A EUROPA.

> MAPA D’INICIATIVES a nivell local a 4 ciutat a través d’Europa.
> INVOLUCRAR directament PERSONES fent treball de camp en barris i comunitats.
> ACTIVACIÓ DE GRUPS LOCALS PILOT format per nacionals del país d’acollida i nacionals de països tercers.
> EXPERIMENTAR AMB EL CODISSENY per escoltar les necessitats locals i crear solucions locals.
> DONAR SUPORT ALS GRUPS DE LA COMUNITAT LOCAL en l’organització dels esdeveniments
comunitaris al voltant de l’esport, la cultura i els serveis comunitaris.

BRIDGES reuneix 4 CIUTATS, 5 PAÏSOS EUROPEUS
i 9 SOCIS per desafiar la xenofòbia, les barreres culturals
i les divisions socials a través del codisseny, dels esports,
la cultura i els serveis comunitaris.

Itàlia

Espanya

Àustria
Croàcia
Grècia

> CANVIAR EL DISCURS entorn la migració i la identitat a Europa.
> Oferir a antics i nous residents de les nostres ciutats espais segurs per codissenyar solucions locals
a necessitats urgents.

> NODRIR LA SOLIDARITAT i la inclusió a través de l’esport, activitats culturals i serveis a la comunitat.

En 4 CIUTATS EUROPEES molt diferents unes a les altres: Florència, Tortosa, Tessalònica i
Zagreb.
8 GRUPS INCLUSIUS COMUNITARIS format per nacionals d’acollida i nacionals de països
tercers amb molts antecedents i històries diferents, codificaran, planificaran i organitzaran
activament 48 ESDEVENIMENTS COMUNITARIS:
Iniciatives ESPORTIVES, activitats CULTURALS, SERVEIS comunitaris i molt més...
Amb el suport dels 9 socis amb seu a 5 PAÏSOS D’EUROPA (ÀUSTRIA, CROÀCIA, GRÈCIA,
ITÀLIA I ESPANYA) i amb una àmplia XARXA d’organitzacions i institucions.

> AJUDA’NS a crear un mapa d’iniciatives interessants i persones del vostre barri.
> FORMA PART de les nostres activitats: junts prendrem decisions de què fer i com.
> DIFON LA PARAULA BRIDGES: volem unir-vos a esdeveniments divertits, lliures, oberts i inclusius
per a tothom i tothom ho ha de conèixer i participar.

> DESCOBREIX MÉS: contacta’ns, ens encantaria escoltar-te.
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TOGETHER FOR CHANGE
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