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Dijous 10 de juny, 20.45 h
Plaça del Doctor Robert

RODA DE LA PAU EN 
COMMEMORACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL DE LES PERSONES 
REFUGIADES
Concentració silenciosa acompanyada de 
la lectura de textos i poemes relacionats 
amb el NO A LA GUERRA i en solidaritat 
amb les persones que fugen de situacions 
de persecució i violència als seus països 
d’origen.

Activitat oberta, no cal inscripció prèvia.

Organitza: Ajuntament de Sabadell i la Roda 
de la Pau

Dilluns 14 de juny, 18 h
Plataforma en línia Zoom 

PROJECCIÓ DEL CURT 
“MARAS: VER, OÍR Y CALLAR” I 
POSTERIOR COL·LOQUI
El curt “Maras: ver, oír y callar” és una his-
toria de ficció dirigida per Salvador Calvo 
i escrita per Alejandro Hernández, basada 
en els testimonis reals de víctimes de la 
violència de les “pandillas” ateses per la 
Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 
(CEAR).

Enllaç: 
https://zoom.us/j/92539060416#suc-
cess

Organitza: Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat (CCAR)
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Dimarts 15 de juny, 18 h
Sala 1 de L’Estruch 
(c. de Sant Isidre, 140)

TAULA RODONA 
“L’IMPACTE EN LA SALUT MENTAL 
I EMOCIONAL EN PERSONES 
REFUGIADES”
L’acte pretén mostrar l’impacte en la salut 
mental que pateixen les persones refugia-
des que estan en trànsit, tant durant el 
seu viatge com als camps de refugiats, i 
s’explicarà com es treballa des de les en-
titats convidades. Sota la direcció de l’ac-
tor Marc Pujol, joves migrants vinculades 
a la Fundació Comtal oferiran esquetxos 
que visibilitzen la realitat d’aquest col·lec-
tiu.

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a:
https://sabadellcultura.koobin.cat/

Organitza: Ajuntament de Sabadell, Pallas-
sos Sense Fronteres, Proactiva Openarms i 
Taller d’Art Cultura i Creació (TACC),

Dijous 17 de juny, 18 h
Plataforma en línia Zoom

DIÀLEG INTERGENERACIONAL 
D’EXILIS LLATINOAMERICANS
Espai que busca donar veu a les persones 
que es van veure obligades a sortir dels 
seus països d’origen per posar fora de 
perill la seva vida, la seva integritat i les 
de les seves famílies. Es compartiran ex-
periències amb les segones generacions, 
que viuen els relats de les seves mares 
i pares, i estan construint  el seu projec-
te de vida a partir de les multireferències 
entre els seus llocs d’acollida i el context 
expulsor.

Més informació a:
@sbddretscivils

Organitza: Xarxa Solidària Sabadell Colòm-
bia
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Divendres 18 de juny, 11.30 h
Plataforma en línia Zoom

CONFERÈNCIA 
“LA SITUACIÓ DE L’ASIL DEL MÓN A 
CATALUNYA” 
Es presenten dades sobre asil i refugi 
d’àmbit mundial, europeu, estatal i català, 
de l’informe anual que elabora la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). 
Amb la participació de persones expertes 
i persones desplaçades que explicaran la 
seva experiència.

Enllaç: 
https://zoom.us/j/93805942571#success

Organitza: Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat (CCAR)

Divendres 18 de juny, 18.30 h
Plataforma en línia Zoom

TAULA RODONA 
“PARLEN LES PERSONES 
DESPLAÇADES”
Escoltarem les veus de les persones des-
plaçades, mostrant l’heterogeneïtat de les 
realitats de protecció internacional i dels 
processos d’acollida, amb un enfocament 
humanitzant i dignificant, i des d’una pers-
pectiva intercultural i de gènere. 

Cal inscripció prèvia a: 
http://bit.ly/18062021

Organitza: Refugees Welcome
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Divendres 18 de juny, 18.30 h
Auditori de la Biblioteca de 
Ponent (pl. d’Ovidi Montllor, 5)

CINEFÒRUM 
“VEUS DEL POBLE SAHRAUÍ”
Projecció del documental ‘En busca de 
la libertad’, que s’apropa a la realitat 
sahrauí a través de nou testimonis als 
campaments de refugiades de Tindouf, 
que reflexionen sobre l’enquistament del 
conflicte alhora que reivindiquen un futur 
en pau i a casa seva. Enregistrat el 2019 
en el marc dels camps de solidaritat de 
l’agermanament de Sabadell amb el poble 
sahrauí. Hi haurà col·loqui posterior amb 
les seves realitzadores, l’Aïda Rahn i l’Ag-
nès Jané.

Places limitades. Més informació a: 
www.taccbcn.com i @taccbcn

Organitza: Taller d’Art, Cultura i Creació 
(TACC)
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A les 10 h 

Joc “Mentides i veritats sobre els 
desplaçaments forçats”
Organitzat per Creu Roja
Recurs de sensibilització sobre les migra-
cions, en forma de calendari gegant, que 
inclou afirmacions relacionades amb les 
persones refugiades i que les persones 
participants han d’anar responent.

Activitat organitzada per Refugees 
Welcome per apropar la cultura 
de benvinguda a la ciutadania i 
promoure una societat més solidària i 
conscienciada amb la situació de les 
persones demandants d’asil a Catalunya.

Diumenge 20 de juny
Espai Cultura Fundació 1859 
Caixa Sabadell 
(Jardinets, c. d’en Font, 25)

JORNADA MATINAL AMB 
ACTIVITATS DIVERSES A L’AIRE 
LLIURE

ActE
CENTRALDIA MUNDIAL DE LES 

PERSONES REFUGIADES
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Exposició “Els rostres de la 
Mediterrània”, organitzada per la 
Lliga dels Drets dels Pobles. Una 
proposta artística i participativa de la 
plataforma Stop Mare Mortum, que 
mostra un recull d’obres d’artistes 
gràfics de 15 països d’arreu del món que 
reflexionen sobre la situació que viuen 
les persones refugiades que intenten 
arribar a Europa a través de la mar 
Mediterrània.

Exposició organitzada per la 
Federació d’Associacions de l’Àfrica 
Negra de Sabadell, amb imatges de 
persones que esperen poder creuar 
les tanques de Ceuta i Melilla, i que 
abandonen el seu país en busca d’unes 
condicions de vida millors.

A les 12h
Espectacle de titelles i pallassos “La 
Menuda i en Pau el gegant” de la 
companyia de teatre Pengim Penjam, 
per a públic familiar. Aquest espectacle 
col·labora directament amb l’ONG Open 
Arms i vol fer arribar un missatge positiu 
de convivència entre els pobles: totes les 
persones som persones i unides tenim la 
força d’un gegant.

Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a:
http://bit.ly/espectacle20

Organitza: Ajuntament de Sabadell, Creu 
Roja, Federació d’Associacions de l’Àfrica 
Negra de Sabadell, Lliga dels Drets dels Po-
bles i Refugees Welcome
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Dimarts 22 de juny, 18 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

TERTÚLIA 
“LA SITUACIÓ DE L’ASIL EN TEMPS 
DE COVID”
En aquesta activitat coneixerem la situa-
ció de les persones refugiades actualment, 
a través de l’informe anual que elabora 
CEAR i amb la intervenció de diversos pro-
fessionals, voluntariat, i persones sol·lici-
tants de protecció internacional, de les 
entitats convidades. Acte conduït per Jo-
sep Ramon Gimènez, periodista i membre 
de la Lliga dels Drets dels Pobles.

Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a:
 http://bit.ly/tertulia22

Organitza: Ajuntament de Sabadell, Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Fe-
deració d’Associacions de l’Àfrica Negra de 
Sabadell, Lliga dels Drets dels Poble i Refu-
gees Welcome

Dijous 15 de juliol
Publicació a xarxes socials

REPORTATGE VÍDEO 
“SABADELL AMB EL DIA DE LES 
PERSONES REFUGIADES”
Vídeo recopilatori de les activitats i inicia-
tives desenvolupades durant la programa-
ció pel Dia Mundial de les Persones Refu-
giades a Sabadell per part de les entitats 
i l’Ajuntament de Sabadell.

Es podrà veure a les xarxes socials de 
- TACC (@taccbcn)
- Drets Civils (@sbddretscivils)

Organitza: Taller d’Art, Cultura i Creació 
(TACC)
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>>Totes les activitats són gratuïtes. 
>>A totes les activitats presencials s’hauran de 
complir les mesures de seguretat pertinents. Les 
places són limitades i, en algunes, cal inscripció 
prèvia.
>>Atesa les circumstàncies actuals, el programa 
d’activitats pot patir variacions. Us recomanem 
consultar la nostra pàgina web i les nostres 
xarxes (Facebook i Twitter) per estar al dia de les 
novetats.

1,5 m



MÉS INFORMACIÓ
Programa de Cooperació 
i Programa d’Acollida 
C. de Sant Pau, 34
Tel. 93 745 19 53
dretscivils@ajsabadell.cat
https://web.sabadell.cat/dia-mundial-persones-refugiades
      @sbddretscivils
      @sbddretscivils

TAULA
D’ACOLLIDA

Amb el suport de:

SABADELL AMB EL
DIA MUNDIAL DE LES 
PERSONES REFUGIADES


