20 DE JUNY. DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES

Demano tanda
al mercat
Soc veí, soc refugiat

16

de juny

Vine a la festa!
Parc Fluvial
del Besòs

Pont de Can Peixauet

L9

Can Peixauet

Celebra el Dia Mundial
de les Persones Refugiades
Has vist totes les activitats que tenim preparades per al dia 16 de juny?
Vine a gaudir-ne, amb les teves amistats o amb tota la família!
T’esperem al Parc Fluvial del Besòs (Pont de Can Peixauet) de les 11 a les 20.h.
Suma’t a la festa!
INICI

FINAL

NOM

DESCRIPCIÓ

ORGANITZA

Xarxa de Transmissió de
Valors de Santa Coloma

11.00h.

15.00h.

El joc dels filtres

A través del triple filtre socràtic, mirarem de reflexionar
de manera divertida al voltant dels prejudicis, tòpics i
rumors que dificulten la convivència.

11:00h.

16:15h.

"La meva ciutat d'acollida"

Exposició i entrega de premis del concurs de fotografia
“La meva ciutat d’acollida”

Provivienda

11:00h.

12.00h.

Taller Percussió

Activitat familiar de percussions africanes

FICAT

11:30h.

14:00h.

Trenca el gel!

Coneix gent nova i trenca amb els teus prejudicis
d'una forma molt dolça.

APIP ACAM i Ben&Jerrys

Fundació Bayt Al-thaqafa

12:00h.

13.00h.

Concert Alea

ançó d’autor amb la Montse Avellaneda i l’Alba Jiménez.
Crítica social a través de les lletres de les seves cançons
a favor de les persones refugiades, a favor de
l’apoderament de la dona i contra la violència de

11:00h.

20.00h.

Espai de joc familiar

Espai amb propostes de jocs lliures i creatius, per a
infants de 0 a 6 anys

Tata Inti SCCL

12:00h.

19.00h.

Còmic en viu

Sessió de dibuix de còmic en viu dinamitzat
per Dibujos por Sonrisas

Dibujos por sonrisas

12:00h.

19:00h.

PhotoCall #somrefugi

Somriu i digues que tu també ets refugi!

Refugiats Benvinguts

12.00h.

13.00h.

El viatge d’una persona
refugiada

Salem Zenia, escriptor acollit del PEN Català, llegirà contes
amazics en llengua amaziga i en llengua catalana

Pen Català

13:00h.

14.00h.

Taller de percussió

Activitat familiar de percussions africanes

FICAT

14:00h.

15.00h.

Taller d'escriptura àrab

Agafa llapis i paper i a veure si ho saps fer...

CCAR

15:00h.

16.00h.

Contacontes

Salem Zenia, escriptor acollit del PEN Català, llegirà contes
amazics en llengua amaziga i en llengua catalana

Pen Català

La “biblioteca vivent” funciona com una biblioteca
normal, amb la diferència que els llibres són persones a
qui pots preguntar de manera lliure sobre la realitat
dels desplaçaments forçats

ACATHI

16:00h.

19:00h.

Biblioteca vivent

16:00h.

17.00h.

El viatge d'una
persona refugiada

16:15h.

16:45h.

Morts de l'aigua

Performance de poemes sobre les persones mortes a
Colòmbia i a la Mediterrània

CCAR

17:00h.

18:00h.

Classes de ball africà

Classes de ball africà amb Boubacar, originari de Mali

CCAR

17:00h.

19:00h.

Ungles del Món

Colors del món per les teves ungles

ACCEM

17:00h.

19:00h.

Tatuatges de Henna

Et deixaràs sorprendre pels dissenys d'aquesta artista?

ACCEM

17:00h.

19:00h.

Concert NAÏM

Música tradicional marroquina

Associació La
Convivència / Projecte ICI

19:00h.

20:00h.

Concert The Tupper
& The Wares

Concert de versions soul per a un fi de festa

The Tupper & The Wares

ACCEM Cristina Velasco

I tampoc et perdis tots els esdeveniments i activitats que es faran a Barcelona
al voltant del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
DATA
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18:00h.
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20/06

11:00h.
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15:00h.

21/06

Casal de Barri
Torre la Sagrera

Jardins del Pou
de la Figuera

Museu Marítim
de Barcelona

Plaça Reial

Centre Cívic
Sagrera

18:30h.

9:30h.

Jardins de Rubió
i Lluch

Espai 30
Ateneu Sagrerenc

21/06 20:00h.

21/06

IES Montserrat

Museu Marítim
de Barcelona

18/06 20:30h.

19/06

UBICACIÓ

22:00h.

Parc de l'Estació
del Nord

ADREÇA

Copèrnic, 84

Hospital, 56

NOM

DESCRIPCIÓ

MÉS INFORMACIÓ

Le Petit Prince i
#AlexNousSommesTous.

Dos espectacles teatrals en
francès, resultat del curs
dels alumnes de l’IES
Montserrat, l’IES Menéndez
y Pelayo i joves refugiats.

Acte organitzat per Artistes
Pedagogs, en col·laboració
amb la Fundació Barcelona
Actua, i l’Ajuntament de
Barcelona.

Biblioteca Vivent de
la Ciutat Refugi

Una “biblioteca” que no
consisteix en llibres reals sinó
en “llibres” humans, preparats
per dialogar i compartir les
seves històries i experiències
amb altres persones.

www.aheadedu.org

Berenguer de
Palou, 64-66

Exposició multidisciplinària
Es preveuen diverses visites
resultat del projecte educatiu comentades per part dels
APS [Rec]fugiades del Col·legi joves, consulteu les dates i
Mare de Déu dels Àngels,
horaris a:
Justícia i Pau Barcelona
i La Bretxa.
www.justiciaipau.org

Av. de les
Drassanes, s/n

L’òpera a benefici de Sicart.cat
que explica la història de dues
mares acollides. Malgrat el
refugi que representava Elna,
les seves famílies continuaven
estan fragmentades i molts
éssers estimats continuaven
morint en camps de
concentració com el
d’Argelers o Rivesaltes.

Berenguer
Pou de lade
Palou,
64-66
Figuera,
1

Av. de les
Drassanes, s/n

Plaça Reial

Hondures, 30

Martí Molins, 29

Parc de l'Estació
del Nord

La maternitat d'Elna

Compra d’entrades:
www.lluisosteatre.cat

Jornada de convivència
i participació al voltant del
dia mundial de les persones
sol·licitants i beneficiàries
de protecció internacional.
Espectacels de Circ, taules
rodones i projecció de
documentals.

@fundacioficat

Coral Cantiga Lluïsos

Espectacle poètico-musical
sobre el mar i els refugiats.

Article presentació:
https://sites.google.c
om/a/cantiga.cat/ma
rsdacollida/home

Còmic Gegant en viu

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

www.dibujosporsonrisas.org

Amic Meu!

Espectacle que narra el
viatge de les persones
refugiades des dels ulls
d’un infant.

www.espai30lasagrera.cat

Microteatre Refugi
i Xerrada d'Open Arms

Breu obra de teatre sobre la
realitat de les persones que
esperen per creuar la
frontera entre Grècia i
Macedònia i xerrada
posterior de Proactiva
Open Arms.

www.helenacodorniu.com/
refugis.html

Sàhara Occidental

Una haima tradicional
sahrauí serà l'eix per
activitats i una aproximació
a la cultura sahrauí, conèixer
la seva història i l'actualitat
del conflicte al Sàhara
Occidental.

www.cnjc.cat

Circ i Refugi

