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1938-2013: Dues històries de refugi
Roser Rosés va ser una “nena de Rússia”. Mohamed Bitari ha fugit de Síria i ha buscat protecció
a Catalunya. En motiu del 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, reflexionen junts sobre la
guerra i l'exili durant una trobada organitzada pel pla “Barcelona, ciutat refugi”, de l'Ajuntament, i
el Memorial Democràtic, de la Generalitat de Catalunya.

Mira el vídeo

Mira el vídeo

Notícies
Barcelona ret homenatge a les
persones que han mort a la
Mediterrània buscant refugi

Què pots fer per ajudar les
persones refugiades? Dóna un
cop de mà!

Un memorial permanent instal·lat a la platja de
la Barceloneta recordarà les víctimes i
reclamarà l'establiment urgent d'un passatge
segur per arribar a Europa.

Veure'n més

Ver más

Vegeu el vídeo animat amb consells d'accions
i de bones pràctiques que hem elaborat
conjuntament amb Lafede.cat i el Fons Català
de Cooperació per al Desenvolupament.

Mira el vídeo

Mira el
vídeo

A fons
"Els refugiats formen part de la
nostra identitat"
Ricard Vinyes, comissionat de Programes de
Memòria, recorda l'exili republicà i reflexiona
sobre com la problemàtica dels refugiats es
repeteix al llarg de la història.

Veure'n més

Ver más

La memòria oral de la guerra i
l'exili
El Banc Audiovisual de Testimonis del
Memorial Democràtic recull un miler
d'entrevistes sobre la Segona República, la
Guerra Civil, la dictadura franquista i la lluita
per les llibertats democràtiques.

Veure'n més

L'entrevista
"Si existeix la justícia, Al-

Ver más

Assad serà jutjat per crims
de guerra a l'Haia"
Conversem amb Nader Hashemi, director
del Centre d’Estudis del Pròxim Orient de
la Universitat de Denver.

Veure'n
més

Ver
más

Agenda

28
Juliol

Inauguració del memorial 'Som i serem ciutat
refugi'
Acte d’homenatge a les persones refugiades mortes a la Mediterrània. Hi
participen el músic Jordi Savall i el director de l'ONG Proactiva Open
Arms, Òscar Camps, juntament amb testimonis. A les 19.30h, a la platja
de la Barceloneta.

Exposició: "Les cares del CIE"

Del
14/06 al
02/09

Les fotografies de Pau Coll, del col·lectiu Ruido Photo, mostren els retrats
i els testimonis de vuit persones que van ser tancades en diferents
Centres d'Internament d'Estrangers a l'Estat espanyol. Les podeu veure al
Centre Cívic Casa Orlandai.

Recursos
Deu conceptes legals per
entendre la situació de les
persones refugiades
Anna Figueras, advocada de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat, ens ajuda a
resoldre alguns dels dubtes més freqüents.
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Ver más

'Barcelona t'acull' facilita el
reagrupament familiar

Entrevista amb l'activista maya
Aura Lolita Chávez Ixcaquic

Aquesta iniciativa per a infants i joves que
acaben d’arribar a la ciutat per retrobar-se
amb les seves famílies, compleix vuit edicions.

La presidenta del Consell de Pobles K'iche' va
pronunciar una conferència a l'Espai Avinyó
sobre medi ambient i pobles indígenes.

Veure'n més

Ver más

Veure'n més

Ver más
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