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TMB col·labora amb el Dia Internacional de les 
Persones Refugiades 
 
El proper 20 de juny, Transports Metropolitans de Barcelona durà a terme diverses 
accions de col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), amb 
motiu del Dia Internacional de les persones refugiades, a l’estació de metro de 
Mundet (L3). 
 
Al voltant de 30 milions de persones al món són víctimes de la persecució i de la 
vulneració de molts dels seus drets fonamentals per les seves idees polítiques, per 
pertànyer a una ètnia determinada, per religió, per orientació sexual o per ser dones. 
 
Més de la meitat de les persones refugiades i desplaçades del món són dones i els 
seus fills. El ple S.XXI, en moltes parts del món, les dones encara pateixen tractes 
cruels i inhumans. Les dones refugiades es veuen obligades a abandonar els seus 
països d’origen i busquen protecció internacional. 
 
Aquesta col·laboració amb la CCAR es concretarà en tres accions: 

• Exposició “Diaris Il·lustrats de Persones Refugiades”. Aquesta exposició 
proposa una mostra il·lustrativa de la població refugiada, en concret dels 
participants en els tallers d’art-teràpia a la CCAR. A partir d’aquests tallers, 
quinze participants d’onze nacionalitats diferents han transformat els seus 
sentiments i anhels en materials artístics. 

• Passi continu del documental “Les dones també som refugiades”. Aquests 
documental retrata la realitat de les dones refugiades gràcies al testimoni de 
cinc dones refugiades a Catalunya. A través d’entrevistes expliquen les seva 
història personal apropant-nos a tot el procés de l’exili en les seves diferents 
etapes: la persecució, la fugida, la sol·licitud i el procediment d’asil i la 
construcció d’una nova vida en la terra d’acollida. 

• Taulell informatiu amb publicacions de la CCAR. 
 

PER A L’AGENDA 

ACTE:  Dia Internacional del Refugiat  

DIA:  Dijous, 20 de juny  

HORA: De 10.00 a 19.00 hores 

LLOC:  Vestíbul estació de metro Mundet  

TRANSPORT 
PÚBLIC PER 

ANAR-HI:  

Metro: Mundet (L3)  

Bus: línies 27, 60, 73, 76 

 
Barcelona, 18 de juny de 2013  

 


