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La Mediterrània com espai intercultural, com a lloc de convivència i 
respecte a la diversitat, ha viscut fortes convulsions durant els darrers 
anys. Des de l’any 2000 més de 30.000 persones han mort en les 
aigües del Mediterrani, moltes d’elles infants, transformant-lo en un 
mar de mort i patiment. L’èxode massiu de persones que fugen dels 
seus països per sobreviure i defensar la seva llibertat i es troben amb 
les fronteres tancades d’una Europa que sembla haver abandonat 
definitivament la defensa dels Drets Humans més elementals: auxili i 
refugi. Aquesta actitud d’Europa i d’alguns països àrabs està condem-
nant als refugiats a viure en condicions infrahumanes i amb un gran 
patiment per la manca d’una sortida a la seva tràgica situació. 

Durant la Setmana cultural volem oferir activitats adreçades als pú-
blics infantil, jove, adult i familiar, per donar a conèixer a la població 
de Gràcia i de Barcelona el que està passant amb els refugiats que 
intenten arribar a Europa i les causes i els motius d’aquest èxode 
massiu de població. També es vol reflexionar i debatre sobre com 
treballar per aconseguir la pau a la Mediterrània i aturar la guerra 
a Síria, sobre la necessitat que com a ciutadans i ciutadanes hem 
d’exigir als Governs que respectin els Tractats Internacionals i els 
Drets Humans davant aquesta injustícia global, i sobre com començar 
a treballar l’autoorganització comunitària per acollir a futurs refugiats. 

Facin possible posar fi a les causes que cada dia obliguen milers persones  

a fugir de casa seva. Perquè ningú no vol ser refugiat.



> Dimarts 22 de novembre
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22) 

19:00 h “Yo estoy con la esposa” (Io sto con la 
Sposa), projecció de la pel·lícula dirigida per Augu-
gliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, 
Itàlia-2014-98 min-VOSE. Format DVD 

Sinopsi: Un poeta palestí i un periodista italià es troben 
cinc palestins i sirians a Milà, que havien entrat a Itàlia 
via l’illa de Lampedusa fugint de la guerra a Síria. 
Decideixen ajudar-los a completar el seu viatge fins a 
Suècia–esperant no ser ells mateixos detinguts per  
traficants–  simulant un casament. 

Debat dinamitzat per un representant de Sodepau. 

> Dilluns 21 de novembre
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22) 

19 h  Projecció d’imatges de l’exposició 
“Refugiats, l’odissea cap a Europa”, realitzada 
per Sergi Càmara (fotògraf). Dialèg entre Sergi 
Càmara i Cristina Mas (periodista de la Secció 
d’Internacional del Diari Ara) sobre “Com abor-
den els mitjans de comunicació la informació 
sobre els refugiats?”

   

Programa d’activitats

Yo estoy con la esposa

Refugiats, l’odissea cap a Europa



> Dijous 24 de novembre
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192)

19.30 h  Taula rodona “Fluxes migratoris a la Mediterrània: causes, 
vulneració de les persones desplaçades i solucions possibles”, amb 
la participació de Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de món àrab i medi-
terrani de l’IEMed i cap de redacció d’Afkar/ideas; Gemma Piñol, directora 
de migracions a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF, i 
Arnal Ballester, representant de Barri Obert  Gràcia.

Moderador: Ignasi Calbó, coordinador del Pla Barcelona Ciutat Refugi de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

> Dimecres 23 de novembre
Centre cívic El Coll-La Bruguera (Aldea, 15) 

19.30 h  Cinema “Mirant-se un mateix” (Seeing the self), 
projecció d’11 curtmetratges dirigits per diversos autors. Lí-
ban-2015-50 min-VOSC. Format: DVD 

Sinopsi: Es tracta d’una selecció de curtmetratges realitzats per 
joves i adolescents sirians refugiats al Líban, a través dels quals 
ens expliquen les seves vivències com un exercici en el seu pro-
cés personal per assumir unes experiències sovint traumàtiques. 

Aquestes pel·lícules formen part d’un projecte de l’entitat libanesa 
Beirut DC, dinamitzat per Eliane Raheb, Sabine Choucair i Farah 
Kassem, amb l’ajuda d’associacions com  Women Now SFD, 
Himaya, Amel Association i Tahaddi. Amb el suport d’ UNICEF 
Líban i la UE

Debat dinamitzat per un representant de Sodepau. 

Programa d’activitats

Refugiats, l’odissea cap a Europa



Programa d’activitats
> Divendres 25 de novembre
Centre de cultura popular  
La Violeta (Maspons, 6)

19.30 h Teatre “Murs”, repre-
sentació interactiva a càrrec de la 
Cia. Frec a Frec  

Al món sovint aixequem murs 
que fan que la comunicació entre 
els humans sigui cada cop més 
difícil. Moltes vegades per evitar 
arribar a acords s’aixequen murs 
que esdevenen infranquejables. 
Parlem de diferents tipus de murs: 
personals, interpersonals, comu-
nitaris, ideològics i econòmics.

Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)

21 h Concert del Trio Tumbaos, dins del Cicle Veus de la Mediterrània. 
David canal (guitarra i veu), Tito carlos (teclat) i Jose miguel (cajón). 
Música festiva, amb mescles que van de la rumba, al reagge, swing... Format acústic però 
contundent, amb cançons molt ballables i melodies fresques i alegres. Un concert per mou-
re l’esquelet.

23 h Concert del grup OUTER SPACE, dins del Cicle Veus de la Mediterrània. 
Marc Mena (trompeta), Aram Montagut (trombó), Gorka Garai (saxo tenor), Joan Ur-
pinell (guitarra), Alex Molas (baix elèctric), Jordi Casas (percussió) i Ramón Aragall 
(bateria i Roland SPDX). 

Música Afrosoul / Afrobeat.

Teatre “Murs”

Trio Tumbaos

Outer Space



Alícia G. Reyero, representant de Paramythádes, 
projecte artístic (tallers de dansa, teatre i música) dut a 
terme amb refugiats de Nea Kavala (Nord de Grècia), i 
Carina Bellver, periodista.

20.30 h  Espectacle “Textos i música des de Síria” 
a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch (lectura textos en 
català), de l’escriptor i periodista palestino sirià Mo-
hamad Bitari (lectura textos en àrab) i del músic Aziz 
Khodari (veu i percussió).

21 h Cinema “Mirant-se un mateix” (Seeing the 
self), projecció d’11 curtmetratges dirigits per diversos 
autors. Líban-2015-98 min-VOSC. Format: DVD 

(Veure sinopsi a l’activitat de 23 de novembre al Centre 
civic El Coll-La Bruguera) 

Debat dinamitzat per un representant de Sodepau. 

> Dissabte 26 de novembre
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)

18 h  Lectura dramatitzada “Woman space”, a partir de les experièn-
cies a l’espai de dones del Camp de refugiats Nea Kavala (Nord de Grè-
cia), dins del projecte Paramythádes, a càrrec de Lola Armadàs, Pau de 
Nut, Marc Pujol, Alicia G. Reyero, Manar Taljo i Helena Tornero.   

18.30 h  Teatre “Una calma estranya”, obra promoguda per Barri 
Obert, Gràcia amb les persones refugiades. Actor i director: Josep M. 
Diéguez. Obra basada en els textos de Laia i Jordi Altarriba, volun-
taris a Lesbos. 

19 h  Debat “Com és la vida quotidiana als camps de refugiats 
de Grècia des de la perspectiva de les entitats i/o persones que 
hi treballen ocasionalment com a voluntàries?”, amb Laia Al-
tarriba, periodista; Laura Bordera, de Barri Obert i del Project Elea 
al Camp d’Eleonas (Atenas); Toni Borrell, de STOP Mare Mortum; 

Programa d’activitats 

Equip Piramythádes

Project Elea



> Diumenge 27 de novembre
Actes de cloenda de la Setmana cultural  
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)

12 h  Espectacle familiar “Somriures pels 
refugiats”, a càrrec de Pallassos Sense 
Fronteres (55 min.), amb l’Anna (Cirquet 
Confetti ), la Tere (ambdues venen de Grècia) i 
la Xicana (que ha estat en diferents llocs d’ex-
pedició amb Pallassos). 

18 h  Cinema “Astral” (100 min.), projecció del 
documental realitzat per Salvados i Jordi Évole. 
La història d’un veler de luxe convertit en vai-
xell per rescatar refugiats en les costes líbies 
a càrrec dels voluntaris de la ONG Proactiva 
Open Arms. 
Debat posterior amb voluntaris de Proactiva 
Open Arms.

Exposicions 

Espai d’exposicions del Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició “Obrim fronteres”, fotografies i textos realitzats per Carina Bellver, 
periodista, durant la seva estada com a voluntària al Camp de refugiats de Vasi-
lika (Grècia) el passat estiu.  
Del 17 de novembre al 9 de desembre

Espai d’exposicions de l’Espai Jove La Fontana  
(Gran de Gràcia, 190-192)
Exposició “Refugiats, per què?”, textos i imatges realitzats per FundiPau, 
amb la col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.   
Aquesta exposició vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària 
davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a promoure canvis 
globals i estructurals que facin possible posar fi a les causes que cada dia obli-
guen milers de persones a fugir de casa seva. Perquè ningú no vol ser refugiat. 
Del 21 de novembre al 4 de desembre

> Dilluns 28 de novembre, 
19 h Taula rodona “Refugiats, per què?”, a càrrec d’Antoni Soler, president de 
FundiPau, i altres ponents, amb motiu de la presentació de l’exposició.

Expo Obrim fronteres

Expo Fundipau

Pallassos sense fronteres

Astral



Bilioteca Jaume Fuster 
Pl. Lesseps, 20-22 
Tel. 933 684 564
Metro: L3 Lesseps

Centre cívic El Coll-La Bruguera
C/ Aldea, 15 
Tel. 932 562 877
Metro: L3 Vallcarca / L5 El Coll-La 
Teixonera 

Centre cívic La Sedeta
C/ Sicília, 321 
Tel. 934 591 228 / 932 073 703
Metro: L4 Joanic /  
L2 i L5 Sagrada Família. 

C. cultura popular La Violeta 
C/ Maspons, 6 
Bus: 22, 24, 28, 87, 114 i 116. 
Metro: L3 Diagonal i Fontana, 
L4 Joanic i L5 Diagonal.

Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia, 190-192 
Tel. 933 681 004
Metro: Fontana
Bus: 22, 24, V17 
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