
Coneguem la història i la realitat dels diferents fluxos migratoris que conformen el nostre 
entorn social.
Coorganitzat amb el Museu d’Història de la Immigració de Catalunya.

Les migracions i el canvi climàtic
Dissabte 1 d’octubre, de 10 a 12.30 h

El canvi climàtic ja és una realitat. Experimentarem 
amb els efectes físics que té associats i veurem 
que provoquen un nou fenomen migratori: el dels 
refugiats climàtics.

Taller i visita guiada al Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya. A càrrec de Ciència 
Divertida.

Venim de lluny
Dijous 6 d’octubre, de 18 a 20 h

Per a les persones migrants procedents del 
Pakistan i l’Índia, amb costums i idiomes diferents 
dels de casa nostra, el repte de la integració és 
majúscul.

Ruta pel Raval nord. A càrrec de CultRuta.

Nou Barris en construcció
Dijous 13 d’octubre, de 18 a 20 h

La immigració del centre i del sud del continent 
americà és una constant a Barcelona. Un idioma 
i una tradició comuns faciliten la primera ubicació 
d’aquests migrants.

Ruta per Nou Barris. A càrrec de CultRuta.

La immigració espanyola a Barcelona
Dissabte 15 d’octubre, de 10 a 12 h 

Al llarg del segle xx hi va haver moltes famílies 
que van canviar de ciutat i van arribar a Barcelona 
provinents d’altres regions d’Espanya a la recerca 
de feina i d’una vida millor.

Ruta pels barris de la Verneda, el Besòs i la Mina. 
A càrrec del Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya. En el marc del Festival VilaMón.

Del nord al sud d’Europa
Dijous 20 d’octubre, de 18 a 20 h

Les persones que arriben del nostre mateix 
continent migren per raons climatològiques, 
sentimentals o d’emprenedoria i disposen d’un 
passaport que els obre portes.

Ruta per l’Eixample i Gràcia. A càrrec de 
CultRuta.

El Magreb tan proper!
Dijous 27 d’octubre, de 18 a 20 h

Apropant-nos a la quotidianitat del veïnat 
magrebí, a les seves mesquites, botigues i espais 
de descans a l’aire lliure, desemmascarem tòpics 
de la integració d’aquesta comunitat.

Ruta pel Raval sud. A càrrec de CultRuta. 
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