12 a 21 h

17 a 18 h

ACTE
REIVINDICATIU

ACTE
INSTITUCIONAL

(Mostra d’entitats, música, manifest...)
Av. de la Catedral (Metro L4 Jaume I
i L1 i L4 Urquinaona)

Saló de Cent (Ajuntament de Barcelona)
Plaça Sant Jaume (Metro L4 Jaume I
i L3 Liceu)

DIA MUNDIAL

DE LES PERSONES
D‘acord a la Convenció sobre l’Estatut
dels Refugiats (Ginebra 1951) i el seu
Protocol (Nova York 1967), s’estableix que
el terme refugiat s’aplica a tota persona
que, degut a fundats temors de ser
perseguida per motius de raça, religió,
nacionalitat, pertinença a un determinat
grup social, o opinions polítiques, es
troba fora del país de la seva nacionalitat
i no pot o, a causa d’aquests temors, no
vol acollir-se a la protecció d’aquest país.

L’any 2001 les Nacions Unides
van declarar el 20 de juny com a
Dia Mundial de les Persones
Refugiades.
Amb la commemoració d’aquest dia
volem que la ciutadania pugui sentir
de pròpia veu la situació que viuen
milers de persones cada dia.
També vol ser un reconeixement als
professionals i voluntaris de les entitats
que treballen en matèria d’immigració
i asil a la ciutat i que realitzen una
gran tasca de suport jurídic, social
i psicològic per a les persones
que arriben sol·licitant protecció
internacional.

ACTE REIVINDICATIU (Av. de la Catedral)
De 12 a 21 h

Mostra d’entitats
Exposició Ser refugiat (ACNUR)
Exposició Refugi: el rostre de les xifres
(Consell Municipal d’Immigració de Barcelona)
Instal·lació: El mur de la Mediterrània i Taller
de construcció de vaixells de la pau

De 16.30
a 21.00 h

Biblioteca Vivent
(on els llibres a consultar són persones)
Organitzada per ACATHI

17.30 h

“A Babel en patinet”
titelles infantils a càrrec de La Puntual

18.15 h

Kukumku - Tabalers del Casc Antic
(conduiran la comitiva des de l’acte institucional
fins a l’Av. de la Catedral)

De 18.30
a 21.00 h

Dinamització de l’acte i conducció
de l’escenari a càrrec del músic Roigé
· Roigé (cantautor)
· Cor Social Desacord de Gràcia
· Lectura del Manifest de les entitats
a càrrec del Sr. Arcadi Oliveres
· Poemes de l’exili dramatitzats i interpretats
per David Figueres i amb la participació
de Salem Zenia i Bàssem an-Nabrís,
escriptors acollits pel PEN Català
· Barcelona Ethnic Band
· Comunitat Casa del Tibet & Bernat Font
· Lectura del Manifest

ACTE INSTITUCIONAL

(Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona)
17.00 h

Benvinguda als assistents a càrrec de l’Excma.
Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona,
i l’Hble. Sra. Dolors Bassa i Coll, consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya
Conducció de l’acte a càrrec d’Estel·la Pareja,
directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Presentació d’un vídeo que recull les últimes
dades sobre les persones refugiades al món i a l’Estat
Diàleg amb els testimonis:
Síria i Ucraïna són dos dels conflictes armats que
provoquen i han provocat que milions de persones
hagin hagut de fugir de casa seva. Parlarem amb
dues d’aquestes persones que des de vivències i
trajectòries diferents ens explicaran com vivien, el
camí que han hagut de fer per arribar a un lloc segur,
la situació en què es troben un cop arriben, què
pensen sobre el futur...
Cloenda amb actuació musical a càrrec de
Gani Mirzo, músic del Kurdistan de Síria, i Neila
Benbey, cantant algeriana

DOS RELATS D’UNA
MATEIXA REALITAT
És de Síria i va haver de marxar per culpa de la
guerra. Allà on vivien, a causa dels bombardejos
cada cop més freqüents, la vida es va anar
complicant fins a fer-se insostenible. Pensaven que
no podia durar però va arribar un moment que els
fills no podien anar a l’escola, tallaven constantment
els subministres bàsics i tampoc no podien anar a
treballar. A més s’hi van afegir les amenaces pel fet
de ser cristians. Van decidir que havien de marxar,
no ho van fer tots alhora, primer els fills, després
ella i finalment el seu marit. Van deixar la família,
la casa, el negoci... van deixar tota una vida enrere.
El viatge va ser perillós, llarg i costós. Tenien
el convenciment que arribar a Europa volia dir
facilitats per començar de nou. Fa gairebé dos anys
que estan esperant que resolguin la seva sol·licitud
d’asil i que els homologuin les titulacions. Els està
costant molt trobar feina però intenten viure el dia
a dia perquè la incertesa del futur no els desanimi.

El Sergii és d’Ucraïna, és llicenciat en informàtica
i treballava com a programador i dissenyador de
pàgines web. Vivia en una ciutat prop de la zona
en conflicte, els militars ucraïnesos hi eren molt
presents. Va ser cridat a files per primera vegada el
gener del 2015 i després de la tercera carta sabia
que l’anirien a buscar a casa. No volia anar a la
guerra, coneixia alguns joves que hi van morir, així
que l’única sortida possible era marxar.
Van contactar amb una amiga de la infància de
la seva mare que viu a Barcelona i ara fa poc més
d’un any que va arribar. Va estar vivint un mes a
casa d’ella, el va ajudar amb els tràmits de sol·licitud
de protecció, a aconseguir un altre lloc on viure i
a contactar amb algunes persones per anar fent
treballs esporàdics relacionats amb la seva professió.
Ara fa uns mesos, a través d’una entitat, va
aconseguir una feina de dissenyador de pàgines web
en una empresa. A més la seva companya també ha
vingut i viuen junts en una habitació llogada.
És optimista i pensa que les coses els aniran bé.

Els motius pels quals més de 60 milions de persones
actualment es veuen amenaçades o perseguides
i han hagut de fugir de casa seva són diversos la
nacionalitat, la religió, l’opinió política, l’ètnia, el
gènere, la llengua, la cultura, l’orientació sexual,
factors mediambientals, la guerra... però darrera hi ha
sempre una realitat, la vulneració dels Drets Humans.

Col.labora:

ORGANITZADORS:
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

Entitats que treballen
per a les persones sol·licitants d’asil:
ACATHI Associació Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
immigrants, ACCEM, CAPI-BPI (Col·legi d’Advocats
Penal Internacional - Barreau Penal Internacional),
CCOO Barcelonès, Centre EXIL, Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat, Comitè Català de l’ACNUR,
Creu Roja, Fundació ACSAR, Fundació Casa del
Tibet, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Institut de Drets Humans de Catalunya i PEN Català.
Altres entitats membres
del Consell Municipal d’Immigració:
AMIC - UGT Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants
a Catalunya, Col·legi Oficial de Treballadors Socials
de Catalunya, Confederació de Comerç
de Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona,
FEDELATINA Federació d’entitats Llatinoamericanes
de Catalunya i Fundació Ibn Battuta.

