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Exposició 
“LLista DeLs obLiDats”
Del 5 al 27 de juny, 
a la Biblioteca dels Safareigs 
(en horari de la biblioteca)
Organitza: Grup de veïnes de Sabadell
La llista d’immigrants i refugiats morts 
documentats és un document publicat 
anualment per la ONG UNITED for 
Intercultural Actio des de 1993. A la 
darrera publicació de 2017, la xifra era 
de 33.293 morts.
La publicació de “La Llista” busca 
superar la fredor de les estadístiques i 
posar cara a aquesta tragèdia. 
Davant d’aquesta realitat, un grup de 
veïns ha decidit traduir-la i exposar-la 
per mostrar el seu total rebuig.

projEcció 
“Gràcies per La pLUja”
18 de juny, a les 20 h, 
a l’Alliance Française de Sabadell
Organitza: Oxfam Intermón i 
Plataforma Ciutadana de Suport a les 
Persones Refugiades i Migrades
Durant els últims quatre anys en Kisilu, 
un granger de Kenya, ha utilitzat la 
seva càmera per capturar la vida de la 
seva família, el seu poble i els efectes 
devastadors del canvi climàtic sobre la 
seva terra. Després d’una tempesta que 
destrueix casa seva, en Kisilu comença 
a construir un moviment comunitari 
d’agricultors que lluiten contra els 
impactes del clima extrem i decideix 
viatjar a París, a la XXI Conferència 
sobre el Canvi Climàtic.
Allà, enmig del impenetrable lògica de 
les grans negociacions polítiques, en el 
marc del show  ambiental més gran del 
planeta, la relació entre la directora del 
film, la noruega Julia Dahr, i en Kisilu 
cobra una nova dimensió i uneix els 
mons oposats que els dos personatges 
representen – nord i sud- en una 
mateixa lluita per la justícia climàtica.

xErrada 
“Les persoNes 
refUGiaDes a espaNya i 
eUropa”
19 de juny, a les 18.30 h, 
a la Biblioteca Vapor Badia
Organitza: CCAR
Presentació de l’informe anual de la 
Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 
CEAR sobre la situació de les persones 
refugiades a Espanya i Europa. 

Dia MUNDiaL De Les 
persoNes refUGiaDes
20 de juny ,de 17 a 21 h, 
a la plaça del Dr. Robert
Organitza: TACC 
Acció de carrer on hi haurà un espai per 
a fer una intervenció creativa col·lectiva 
entre totes les persones que visitin la 
plaça. A les 19h hi haurà una taula de 
debat i un tastet de música en viu. A 
més, per als nens i nenes, jocs sahrauís 
i un espai on tastar el té sahrauí.

Exposició  
“art i refUGiaDes”
Del 21 de juny al 9 de juliol, 
al Casal Pere Quart (en l’horari del 
casal)
Organitza: TACC
Exposició que recull les intervencions 
que artistes emergents i urbans van 
realitzar amb motiu del Dia Mundial de 
les Persones Refugiades. La intervenció 
en viu es basava en fer una improvisació 
en base a dos conceptes, el de refugiada 
i el de dret d’asil. 
La mostra també recull els curts sobre la 
situació de persones refugiades a través 
dels ulls de l’alumnat de secundària de 
diferents centres educatius de Sabadell, 
en el marc de del Concurs English Clips.


