
La Xixa Teatre: Benvinguda al refugiat? Performance de l’esperança. 
Coreografia, música i lectura d’experiències de benvinguda. 

A LES 17:30 H 

Benvinguda als assistents a càrrec de Francesc Triola i Torres, 
periodista que ha rebut diferents premis per la seva divulgació i defensa 
dels drets fonamentals.

Parlaments institucionals a càrrec de Xavier Bosch i Garcia, Director 
General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i un/a 
representant de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Presentació d’un vídeo que recull les últimes dades sobre les 
persones refugiades al món i a l’Estat espanyol.

Diàleg amb les testimonis: dues noies que van decidir marxar de 
Rússia per poder viure plenament la seva relació, la seva vida. Una dona 
que va haver de fugir de Colòmbia a causa de la seva lluita per la pau i la 
transformació social.

Lectura del Comunicat de les entitats promotores.

Cloenda amb actuació musical a càrrec de Fatlipz y Adry 
Bueno dins del projecte Cabal Musical.

A LES 18 H 

PROGRAMA DE L’ACTE UNITARI

DIVENDRES 19 DE JUNY DE 2015 A LES 18 H
BIBLIOTECA JAUME FUSTER 
Plaça de Lesseps, 20-22 (Metro Lesseps)

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 la seva veu i alhora volem reconèixer la tasca que fan les 
diferents entitats que treballen per a les persones sol·licitants d’asil i refugiades.



Col.labora:

La voluntat de viure plenament  
i mirar cap el futur

L’Anna i la Lena són parella, tenen 
28 i 30 anys i són de Rússia. Es 
van conèixer fa 5 anys, vivien en 
una ciutat turística no molt lluny de 
Moscou. Treballaven, els agradaven 
les manualitats, sortien de cap de 
setmana amb els amics, anaven de 
viatge... però viure amb naturalitat la 
seva relació afectava cada vegada 
més la seva vida quotidiana (a la 
feina, al gimnàs, al carrer...). 

Els canvis legislatius que s’han produït en 
aquest país darrerament estan legitimant 
les agressions a les persones LGTB des 
de molts àmbits, polític, social i religiós, 
i també la impunitat dels agressors. Els 
polítics, els mitjans de comunicació o 
l’església transmeten el missatge que 
“cal netejar el país d’homosexuals”. 
Visibilitzar-se com a parella pot suposar 
agressions físiques de grups feixistes 
que han pogut veure de prop.

Van marxar del seu país amb poca 
informació sobre el procediment i les 
dificultats en el procés de tramitació 
de l’asil, ni si hi havia organitzacions 
de suport. Van arribar a Barcelona al 

febrer i valoren de manera especial 
el poder viure plenament la relació i 
la facilitat per fer amics quan estàs 
vinculat a una entitat. 

Viure lluitant per la pau  
i la transformació social 

La Katherine és colombiana, filla i 
néta d’activistes d’esquerres i ella 
mateixa activista comunitària. És 
sociòloga i experta en violència de 
gènere. Participava i treballava en 
organitzacions de pau i reconciliació 
comunitària, realitzava investigacions 
sobre processos de pau, treballava 
com a formadora per a l’apoderament 
de la societat en contra de les 
violències... És en aquest activisme 
de transformació social que és 
amenaçada i després d’un període 
amagada torna a treballar però la 
seva vida corre un greu perill. En el 
seu entorn diferents persones són 
assassinades i decideix que és el 
moment de marxar. 

Tot i que fa 15 anys que va arribar i que 
ja té la nacionalitat, ens explicarà que 
encara ara moltes persones pateixen 
persecució i són assassinades en el 

seu país i que el camí que l’ha portada 
fins aquí ha estat de molta lluita.

Podrem comprovar com la seva 
vinculació amb l’impuls de processos 
de millora social formen part de la 
seva vida, a Colòmbia i ara també a 
Barcelona.

Aquests testimonis posen nom 
a moltes persones que es veuen 
obligades a fugir del seu lloc de 
residència o del seu país d’origen en 
sentir-se perseguides i amenaçades 
per causes diverses com la guerra, la 
religió, l’opinió política, l’ètnia, el gènere, 
la nacionalitat, la llengua, la cultura, 
l’orientació sexual, la identitat de gènere 
o per motius medi ambientals.

La tasca de les entitats que treballen 
en matèria d’immigració i asil és un 
gran suport tant a nivell jurídic, social 
com psicològic per a les persones 
que arriben sol·licitant asil i protecció. 
Tanmateix la crisi econòmica està 
afectant l’acollida d’aquestes 
persones, i això fa que, actualment 
la protecció que reben els refugiats 
i refugiades sigui pràcticament 
inexistent.

DOS RELATS D’UNA 
MATEIXA REALITAT

De 10 a 20 h

Ser refugiat 
Podrem copsar com viuen milers de 
persones en els camps de refugiats.

Plaça de Lesseps, 20-22  
(Metro Lesseps)

EXPOSICIÓ

Entitats promotores: 
ACATHI, 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.




