Nota de premsa
Terrassa, 31 d’octubre de 2016

L’Ajuntament de Terrassa programa un cicle sobre
la situació de les persones refugiades
Les accions de sensibilització de la ciutadania s’adreçaran a tots els públics

La regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa ha
programat per a aquests últims mesos de l'any, sota el nom de #Terrassa refugi, tot
un seguit d'accions per donar a conèixer a la ciutadania la situació de les persones
refugiades. Les accions aniran destinades a tots els públics i, entre elles, hi haurà
sessions de conta-contes per a infants que es portaran a terme a les biblioteques
públiques de la ciutat, diverses exposicions on es mostrarà la realitat de les
persones refugiades, i una conferència a càrrec del doctor Abel Martínez, de Creu
Roja, que ha desenvolupant tasques sanitàries en camps de refugiats de Grècia.
Les activitats previstes són les següents:
Conta-contes: “El viatge”
A càrrec de Taleia Cultura
• 3 de novembre, a les 18 h a la BD6 (c/ de l’Infant Martí, 183)
• 8 de novembre, a les 18 h a la BD6 (rbla. de Francesc Macià, 193)
• 25 de novembre, a les 18 h, a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1)
• 14 de desembre, a les 18 h a la BD2 (San Cosme, 157)
• 17 de desembre, a les 18 h, a la BD5 (Jocs Olímpics, 7)
Activitat organitzada pel Consell Municipal de Solidaritat
Exposició: “L’èxode sirià: lluitant per la supervivència”
Fotografies d’Aleix Oriol
Del 7 al 26 de novembre
Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189) i BD2 (c/ de
Sant Cosme, 157)
Activitat organitzada per la Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero i el Centre Cívic
Trinitat Vella

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Xerrada: “La salut a l’emergència humanitària”
A càrrec del doctor Abel Martínez, de Creu Roja
Dimarts 22 de novembre a les 19 hores
Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39)
Activitat organitzada per l’Assemblea Local de Creu Roja Terrassa
Exposició: “#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas”
Del 25 de novembre a l’11 de desembre
Vestíbul de l’Arxiu Municipal (c/ del Pantà, 20, baixos)
Activitat organitzada per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de
Terrassa
Exposició: “Refugiats, per què?”
Del 12 de desembre al 15 de gener
Biblioteca del Districte 3 (Germà Joaquim, 66)
Activitat organitzada per la Fundació per la Pau

Totes aquestes accions formen part del pla de sensibilització per a la ciutadania que
s'està duent a terme aquest any 2016, perquè es comprengui millor el concepte del
refugi i informar a la ciutadania d'aquesta situació.
En aquest sentit, al llarg del primer trimestre de l’any ja es van portar a terme dues
sessions informatives a càrrec d'entitats especialitzades en l'àmbit de les persones
refugiades. L'objectiu va tenir una doble finalitat: donar a conèixer el context de la
crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar de quina manera es
procediria a gestionar l'acollida a Catalunya en el cas que finalment arribessin
persones refugiades al nostre país. Aquestes activitats van servir de pas previ a la
constitució de la Taula Local per a les Persones Refugiades, nou espai de
participació creat el passat mes de maig amb la voluntat d'aplegar totes aquelles
entitats i ciutadania a nivell particular interessada per la situació generada pel
conflicte de Síria i que ha derivat en una de les crisis humanitàries més greus a nivell
de refugiats i refugiades des de la Segona Guerra Mundial.
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