Jamal, 14 anys, viu amb la seva família i altres grups de refugiats en un campament improvisat sense aigua corrent
ni electricitat. Sabha, Jordània. Agost 2014. © David González

Jornada

El dret a l’asil
Què hi podem fer des del Garraf?
Amb la participació de

Comitè Català de l’ACNUR, FundiPau
Oxfam Intermón, Proactiva Open Arms
Stop Mare Mortum
Exposició “Síria, la Paraula de l’exili”, fotografies de David González
Dijous 6 d’octubre de 2016 de 17h - 20:30h
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria. Av. de Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
Activitat emmarcada dins la 10ª Setmana Garraf per la Pau
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Jornada

El dret a l’asil, què hi podem fer des del Garraf?
Dijous 6 d’octubre de 2016. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú. Av. de Víctor Balaguer. 17h - 20:30h
Presentació

Programa

A través d’aquesta jornada
volem contribuir a l’anàlisi de la
situació de milions de persones
que han hagut de fugir de casa
seva, a causa dels conflictes
armats, les persecucions i la
violació dels Drets Humans.

17h

Hem convidat algunes de les
entitats que treballen, des de
diversos àmbits, en la millora de
les condicions de vida d’aquestes persones, com el Comitè
Català de l’ACNUR,
FundiPau, Oxfam Intermón,
Proactiva Open Arms i Stop
Mare Mortum.
Reflexionarem sobre el context
i les causes d’aquesta crisi humanitària, escoltarem el testimoni d’una persona refugiada,
coneixerem la tasca d’algunes
de les entitats i persones voluntàries que treballen sobre terreny
i des de Catalunya, i ens plantejarem com podem contribuir des
del Garraf a garantir el Dret a
l’asil per a aquestes persones.
La jornada s’emmarca en la 10ª
Setmana Garraf per la Pau, que
se celebra del 3 al 14 d’octubre,
amb diverses activitats als municipis de la comarca.

Presentació institucional
Glòria García, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Juan L. Ruiz, regidor de cooperació Ajunt. de Vilanova i la Geltrú.
Representant de la Diputació de Barcelona, per confirmar.

17:15h Context i causes de la crisi humanitària de les persones refugiades
Crisi de persones refugiades? Situació actual del desplaçament forçós
al món.
Joan Reventós. director del Comitè Català de l’ACNUR.
El rerefons del drama dels refugiats: conflictes, drets humans.
Antoni Soler, president de FundiPau.
17:55h Testimoni d’una persona refugiada, resident a Catalunya
18:15h Pausa. Visita lliure a l’exposició “Síria, la paraula de l’exili”, fotografies de David González.
18:35h La tasca de les entitats i persones voluntàries que treballen sobre terreny i des de Catalunya. Què hi podem fer des del Garraf?
Refugiats, més enllà de Grècia: Francesc Mateu Hosta, director
a Catalunya d’Oxfam Intermón.
Un any salvant vides al Mediterrani: Representant de Proactiva Open
Arms.
Parlem de les morts a les portes d’Europa: Natàlia Vargas, activista de
Stop Mare Mortum.
19:35h Debat / Preguntes
20:15h Cloenda i Fi de la Jornada
Modera la jornada: Rita Marzoa, periodista.

La jornada és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia al web www.ccgarraf.cat
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