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Els refugiats: un viatge a la consciència
Del 22 de març al 16 de juny de 2017
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

1r Cicle de Conferències Diàlegs i
Reflexions, per un poble inclusiu i divers
Els refugiats: un viatge a la consciència
Del 22 de març al 16 de juny de 2017
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Dimecres 22 de març
Obertura · L’Experiència en el territori
19 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
Presentació del 1r Cicle Diàlegs i Reflexions
Joan Giraut i Cot, alcalde de Castell-Platja d’Aro
Pilar Ferrro Fresno, regidora de Benestar Social
i Salut Pública
Testimoni de les ONG’s
Diàleg amb entitats que han estat als camps de
refugiats:
· Voluntaris ASL-EREC (Equip de Rescat en Emergències
de Catalunya)
· Voluntaris Girona-Acull
Dimecres 26 d’abril
Xerrada-Reflexió · La visió de la societat d’acollida
vers les persones refugiades: què ens genera?
19 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
Saïd El Kadaoui Moussaoui
Escriptor, psicòleg i professor especialitzat en salut
mental i migració

Dijous 25 de maig
Taller · L’experiència directa d’una persona refugiada
18 h · Centre Cívic Vivenç Bou · Platja d’Aro
Aprendrem a fer pastissos de la mà d’Ahmad Basal;
refugiat sirià, membre de l’Associació Solidària amb
el Poble Siri, i pastisser d’ofici
Divendres 16 de juny
Cloenda del cicle
19 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
Xerrada · Gestió del refugi des de les institucions
A càrrec d’Oriol Amorós, secretari d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Lectura del manifest a favor del refugi
Commemorant el Dia de les Persones Refugiades
(18 de juny)

Deia Martin Luther King que tant o més que “les
males accions de la gent perversa” el preocupava “el
clamorós silenci de la gent bona”. És a dir, el silenci
còmplice de qui gira l’esquena davant les injustícies i
la barbàrie, contribuint a escriure les més esgarrifoses
planes de la història. Ara tenim l’oportunitat de no
repetir l’horror davant l’inaturable èxode de qui ho ha
perdut tot menys el somni d’una vida digna, de qui
fuig de la guerra i de la fam i truca les portes d’una
Europa que es vol a si mateixa com a espai democràtic
i pàtria de drets i llibertats.
O potser no? Potser està revifant de nou la cultura
de l’odi i de l’exclusió, la deshumanització de l’altre,
la cacera del “diferent”, la por paralitzant, aquella
mirada cega que tot ho consent...? Certament,
l’epopeia de milers de refugiats en demanda del
dret d’asil és també un profund i necessari viatge a
la nostra pròpia consciència individual i col·lectiva. La
“gent bona” això ho ha de saber i no hauria de callar.

