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Arrenca la Setmana de la Convivència de Refugees Welcome
 La Setmana de la Convivència se celebra del 8 al 16 de maig sota el lema “Cultiva la 

Convivència”.
  L’entitat organitzadora Refugees Welcome ha llençat una campanya online de 

sensibilització, amb participació institucional i ciutadana i actes i activitats, entorn la 
convivència.

La Setmana de la Convivència arrenca aquest dissabte 8 de maig amb un acte intern de l’equip de 
Refugees Welcome a l’espai Can Ricart, on es realitzarà un taller de SOS Racisme de la mà de la 
Xarxa Antirumors.

Sota el lema “Cultiva la Convivència”, l’entitat organitzadora Refugees Welcome llança una 
campanya online de sensibilització, amb participació institucional, d’entitats i ciutadana. Durant la 
Setmana es realitzaran entrevistes en directe a través del canal d’Instagram de l’entitat, amb 
intervencions de l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Ajuntament de 
Castelldefels, Xarxa Antirumors, SOS Racisme, Open Arms i la Plataforma Girona Acull, entre 
altres.

A partir del diumenge 9 de maig i fins al diumenge 16 es podrà participar al sorteig “Què és per a 
tu la convivència?” i guanyar un dels 5 Packs de marxandatge de Refugees Welcome a través de 
les teves xarxes socials.

El dissabte 15 de maig es crearà una Escultura per la Convivència reutilitzant materials trobats al 
carrer, de la mà de Transfolab i totes les persones que hi vulguin participar, remarcant el Dia 
Internacional de la Convivència en Pau.

El diumenge 16 de maig de 10 h a 14 h es farà l’activitat de cloenda “Pinta un mural per la 
Convivència” amb artistes del grafiti i de 12 h a 14 h podreu gaudir d’un vermut a l’espai Can 
Ricart.

La Setmana de la Convivència arriba per a mobilitzar i unir esforços en promoure la solidaritat per 
una societat millor. El treball de la comunitat que forma Refugees Welcome ha aconseguit que 107 
persones refugiades, 54 d’elles a Catalunya, que busquen una nova oportunitat, tinguin la 
possibilitat de compartir habitatge amb persones locals, que obren la seva casa fent possible la 
convivència. La Cultura de Benvinguda és avui més necessària que mai. Aquesta cultura cultiva 
un model de convivència que posa èmfasi a l’intercanvi i enriquiment cultural, compartint 
habitatge, temps i experiències, facilitant la inclusió real de les persones refugiades a la nostra 
societat, creant relacions horitzontals i reforçant vincles dins les llars i amb la resta de la societat.

Convoquem als mitjans de comunicació a participar en la Setmana de la Convivència i ens oferim 
a mostrar el nostre projecte. 
Tots els actes presencials compliran amb les mesures preventives de la Covid19.
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Per a més informació: comunicacio.cat@refugees-welcome.es

Comunicació Barcelona: Laia Palacios (Telf. 644590339)

 


