DIA MUNDIAL
DE LES PERSONES
REFUGIADES
2018
Agenda de Activitats

19:00

31/05

Segula Films
Presentació Documental “El Periple”

Filmoteca

19:00

13/06

Plaça Fort Pienc, 4 / Eixample
06/06/2018 Inauguració

19:00

Generalitat de Catalunya
Xerrada Informativa
L’objectiu del Programa de mentoria és mobilitzar
persones voluntàries a tot el territori català
en Grups d’Acollida, disposades a participar i
comprometre’s com a voluntàries en un programa
d’acompanyament i suport d’una persona
refugiada o grup familiar pel període d’un any.

17:00

Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104 / Gràcia
www.treballiaferssocials.gencat.cat

de 10:00 a 13:00

ARTISTLOVE Association amb Refugiats
Benvinguts
Famílies Compartides
Pintura Col·laborativa: persones refugiades,
famílies, vincles, equips de Refugiats Benvinguts i
la ciutadania en general, estan convidats a pintar
participativament sota la dinamització de l’equip
ARTISTLOVE.

SuperIlla de Poblenou
Sancho d’ Àvila amb Ciutat de Granada / Sant Martí
www.refugiados-bienvenidos.es

12:00

Camí Amic
Vermout Solidari

19:00
ACATHI
Defensors dels drets de les persones LGBTI
d’arreu del món

14/06

Col·loqui en el marc del Pride Barcelona per
visibilitzar els moviments LGBTI a contextos
adversos. Una reflexió sobre les diàspores LGBTI
que arriben a Europa en recerca de llibertat.

Convent de Sant Agustí

21:30

PEN Català
Yo es tú
Obra de teatre documental amb una visió
històrica de la realitat del refugi. Una perfromance
participativa de Paulina Tovo que gira al voltant
de l’odissea a la que s’enfronten els refugiats que
toquen a les portes d’Europa.

17/06

21:00

15/06

Drac Màgic/Pack Màgic Fòrum
Presentació documental
L’exili viscut pels infants

19:00

Miss Kiet’s Children: L’esforç i la dedicació d’una
mestra de primària d’infants refugiats esdevé un
exemple admirable d’humanitat i compromís en
aquest emotiu film que segueix l’adaptació de
quatre nens i nenes refugiats.

11:00

La Comissió Catalana d’ Ajuda al Refugiat
presentarà el seu Informe Anual 2017 “La situació
de las persones refugiades a Espanya i a Europa”.

Casal Orlandai
Exposició
Temperes abstractes sobre paper fetes per
nens del camp de Ritsona (Grècia). A càrrec de
ArtsandSmile i Sarrià Sant Gervasi Refugi.

Casal Orlandai

Espai Contrabandos

20:30

CCAR
Concert per les persones refugiades

Textura de Cultura
Cicle de Diàlegs Camins de Refugi
Espai Avinyò
Avinyó, 52 / Ciutat Vella
www.texturadecultura.wix.com

18:30

Textura de Cultura/Accem/MigraStudium
Documental RefugiAt

Filmoteca

19:00

19/06

Documental “Memòries d’exili: Teresa Juvé” sobre
els seus anys com a refugiada republicana a
França. Taula rodona sobre la realitat del refugi
amb Teresa Juvè, Milthon Robles, un representant
de la Fundació Paco Candel i un de la xarxa Asil.
cat. Modera Carme Arenas.

Palau Alòs
Sant Pere Més Baix, 55 / Ciutat Vella
www.pencatala.cat

19/06

Recital de poesia catalanoamaziga, un diàleg
poètic entre l’amazic i el català, conduit per
l’escriptor Salem Zenia i la narradora oral Gina
Martí amb l’acompanyament musical del grup
berber Asanf .
Es presentarà també el Club de Lectura sobre
“Literatura Refugiada” que s’iniciarà el mes
d’octubre en col·laboració amb el PEN Català.
Camèlies, 76-80 / Horta

20:00

Casal Orlandai
Documental

20:00

CCAR
Amic meu

Espectacle sobre la realitat viscuda a causa de
la guerra. A través de la música, projeccions i la
dansa, es presenta la història de tres nens: la vida
a Síria, el viatge a Grècia, la vida en un camp de
refugiats i el futur.

Foment Hortenc

“Colis suspect” (paquet sospitós) vol respondre a la
pregunta ‘Què hi ha darrere de l’Europa Fortalesa?’
Com es redefineix la idea de seguretat en l’actual
context de crisi econòmica i alerta terrorista? Per
què es fortifica Europa? A qui beneficia i a qui
perjudica?

Casal Orlandai
Jaume Piquet, 23 / Sarrià Sant Gervasi
www.casaorlandai.cat
www.colissuspect.com

19:00

27/06

Alt de Mariner, 15 / Horta
www.youtube.com/watch?v=RVjYsuJlPTM

16:00 a 21:00

Metges del Món
Campanya de sensibilització
#JoTambéEmMoc
Exposicions, materials de sensibilització i
repartiment de fundes de targeta de metro/bus
i passaports de la campanya al costat de les
estacions.

ACATHI
Col·loqui sobre acollida de persones
refugiades LGBTI
Col·loqui que pretén visibilitzar i reflexionar sobre
pràctiques i experiències que, des de diferents
parts de l’Estat espanyol, han buscat atendre les
necessitats específiques que tenen les persones
sol·licitants i beneficiàries d’asil del col·lectiu LGBTI.

Convent de Sant Agustí
Carrer del Comerç, 36 / Ciutat Vella
www.acathi.org/ca/

de 17:00 a 22:00
ICIP
Trobada de Hip Hop per la Pau

29/06

19:00

20/06

19:00
Servei de Convivència i d’Interculturalitat
d’Horta Guinardó
Literatura Refugiada

20/06

20/06

19/06

19/06

Plaça de Salvador Seguí, 1-9 / Ciutat Vella
www.texturadecultura.wix.com

Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda
19:00

11:00

Dibuixos per Somriures
Ass. d’amics i comerciants de la Plaça Reial
Escola Joso. Centre de Còmic i Arts Visuals
Còmic gegant en viu

Concert de versions de rock per les persones
refugiades. Tota la recaptació anirà destinada als
programes socials de la CCAR.

Realització d’un còmic gegant en viu per nou
artistes de l’Escola Joso. Amb un guió original
al voltant de la problemàtica de les persones
refugiades.

Sala Vivaldi

Plaça Reial

Carrer de Llança, 5 / Eixample
www.ccar.cat

Plaça Lesseps / Gràcia
www.acathi.org/ca/

Centre Cívic Ateneu i Biblioteca Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4 / Eixample
www.accem.es

www.personasquesemueven.org

18/06

Carrer Jaume Piquet, 23 / Sarrià Sant Gervasi
www.casaorlandai.cat

Acció Creativa Col·lectiva, organitzada per més
d’una desena d’entitats culturals i que treballen en
l’àmbit de la migració i el refugi de Gràcia. Porta el
teu paper i vine a fer el veu vaixell!

És possible un món sense fronteres? Què és la
utopia? Per què hi serveix?
Juguem amb les paraules per construir un llibre
amb tots els països que vulguem crear. El nostre
món imaginari.

Estació Sant Andreu Arenal
Estació de Sants
Pl. Lesseps

Junta de Comerç, 20 / Ciutat Vella
www.ccar.cat

Entitats de Gràcia
Papers per tothom

No sabem si hi ha connexió entre els conceptes
Refugi i Refugiat. Ens apropem a la resposta a
través del recull d’entrevistes a Xavier Melloni i
refugiats -o no- de Veneçuela, Guinea, Ucraïna,
Camerun i Síria. Amb fotografies d’en Fernando
García-Arévalo, il·lustracions d’en Fabio Castro i
frases d’en Raimon Panikkar”.

Segre, 22-32 / Sant Andreu
www.treballiaferssocials.gencat.cat

CCAR
Informe anual de CEAR

11-22/06

ACCEM
Lletra Petita

Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra

18/06

Entrada C. Aragó / Eixample
www.camiamic.wordpress.com

18:00

19/06

Porta4 Teatre
Església, 4 / Gràcia
www.pencatala.cat

de 17:00 a 20:00

20/06

20/06

Generalitat de Catalunya
Xerrada Informativa

Plaça de Salvador Seguí, 1-9 / Ciutat Vella
www.packmagic.cat/films/miss-kiets-children/

Parc Joan Miró

Biblioteca Francesca Bonnemaison

Una altra funció.

Filmoteca

Notes de refugi recital poèticomusical amb
Bàssem an-Nabrís, de Gaza,
Alba Vinyes Lasso i Marina Ràfols i Ribas.

Taula rodona en la que diverses treballadores
socials explicaran la seva experiència tant a
Catalunya com a altres territoris en la intervenció
directa amb persones refugiades.

PEN Català
Condició d’exili: passat i present

Carrer del Comerç, 36 / Ciutat Vella
www.acathi.org/ca/

14/06

17:00
19/06
COTS Col·legi Oficial de Treball Social
de Catalunya
Com acompanyem a persones refugiades?
Perspectives des del Treball social

St. Pere Més Baix , 7 / Ciutat Vella
www.tscat.cat

Provença, 591 / Sant Martí

Inauguració i visita guiada de l’exposició “Refugiats
Benvinguts”. Un recorregut per les causes i
conseqüències de la guerra, la política europea de
fronteres i el dret.

12/06

A partir del documental “RefugiAt” que ens apropa
als conceptes “refugi” i “refugiat” parlem amb
cooperants de varies onegés Metges sense
Fronteres, OpenArms, Pallassos sense Fronteres....)
sobre la cooperació i les nostres accions
quotidianes vers el refugi.

Foment Martinenc

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc i
Biblioteca del Fort Pienc

09/06

11:00

Avinguda Meridiana, 97 / Sant Martí
www.texturadecultura.wix.com

ACCEM
Exposició Refugiados, Bievenidos

09/06

13/06

Orfeó Martinenc

Plaça de Salvador Seguí, 1-9 / Ciutat Vella
www.filmoteca.cat

07/06

#somrefugi #BCNCiutatRefugi

Textura de Cultura
Cicle de Diàlegs Camins de Refugi

Amb el punt de vista clavat al conflicte sirià, a
través de la mirada del refugiats del s.XXI, “El
Periple” revisa la memòria més intima de l’exili
republicà del 1939 per trobar respostes a la crisi
moral més profunda viscuda a Europa des de la
II Guerra Mundial.

05-29/06

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com Dia Mundial de les Persones Refugiades, amb l’objectiu de treure de l’oblit la
dramàtica situació que viuen al món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d’asil i apàtrides.
Cada any, l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb entitats i altres institucions, commemora aquesta diada per visibilitzar aquesta realitat
a la nostra ciutat. L’objectiu és continuar treballant plegades per garantir una acollida digne i lluitar contra la criminalització de la solidaritat.
Aquest any es tornen a oferir més de 40 activitats desenvolupades per entitats i col· lectius que donen suport a les persones migrades
i refugiades. I és que la solidaritat comença al costat de casa, als carrers i a les places. En les relacions que teixim entre veïns i veïnes
orgullosos de la nostra diversitat.

Trobada de joves on, a través del hip-hop, es
fomentarà la reflexió i l’intercanvi d’experiències en
la prevenció de violències en diferents contextos.
Xerrada “Rapejar contra les violències” tallers de
break i de graffitti, un showcase amb Fetiche i
Tribade i una sessió de micro obert.

Ateneu Harmonia

Sant Adrià, 20 / Sant Andreu
icip.gencat.cat/ca/

www.dibujosporsonrisas.org

Consulta totes les activitats a:
www.ciutatrefugi.barcelona

