
GRUP DE TREBALL:      PROPOSTES DE SENSIBILITZACIÓ 
DAVANT EL TRACTAMENT DE LA SITUACIÓ DE LES 
PERSONES REFUGIADES. 
 
Casa Flors Sirera, 11 d’abril de 2016 
 
Assistència: Quim Collado, Margarita LLort, Dolors Llort, Domènec Cucurella, Alba 
Oliveras, Quico Navarro, Gabi Palomera i Jordi Masdeu. A nivell de Programa de 
Cooperació, participen la regidora Àngels Santolaria i la tècnica Rosa de Paz. 
 
 

• Repàs de les propostes que van sorgir a la reunió passada: 
 
Presència 
Sant Jordi 

 
Donat que no hi ha suficient marge per 
comptar amb artistes per fer l’obra 
simbòlica,  no es realitzarà un acte 
específic. 
 
Es manté la idea de penjar la pancarta a 
Crist Rei com a recordatori i suport a les 
persones refugiades. Ens mirem el 
disseny que ha fet el Miquel i tirem 
endavant la proposta. 
 
Justícia i Pau ens passarà l’horari de 
matí en què es pot accedir a la 
parròquia per tal que Manteniment pugui 
penjar la pancarta. El dia 22 d’abril és 
un bon dia per a penjar-la. 
 

 
La col·laboració del Cercle artístic es 
vehicularà més a través de persones 
vinculades que no pas com a entitat, ja 
que és més fàcil d’organitzar. 
Properament ens comentaran si ho 
veuen factible per realitzar les obres el 
18 de juny i completar l’acte de 
celebració del Dia Int de les persones 
refugiades. Seria “art efímer” a la plaça 
Sant Domènec. 
 
Altres idees d’artistes que poden 
col·laborar-hi: Txema Rico. 

 
 
21-22 Maig 
Expobages 

 
La bastida a la Buresa per projectar 
imatges, ocupa mig edifici, per tant pot 
ser espai suficient per fer una bona 
projecció. 
 
El dissabte al vespre, 21 maig, 
aprofitant que hi ha força gent al carrer, 
es pot muntar un concert amb música 
siriana. Per implicar més gent, es pot 
completar amb dansa si trobem 
persones de Manresa que poden 
simbolitzar el tema a través del 
moviment. Aquesta activitat completaria 
la projecció de dades i imatges. 
 
Les imatges haurien de donar una visió 
àmplia del tema refugiats (Sàhara, 
Bòsnia, Colòmbia...)  i també incorporar 
el tema de Memòria històrica, ja que és 
potent el paral·lelisme amb la situació 
actual. 

 
Des de l’organització ExpoBages, 
comenten que els espais estan plens 
d’estands. Això no és incompatible amb 
projectar a la paret dels edificis. 
 
Els estands tanquen sobre  
2/4 de 9 i les 9 del vespre. Ja que els 
estands ocupen Sant Domènec, es pot 
proposar l’acte a la part de la Pça Fius i 
Palà. 
 
Es proposa buscar entre tots i totes 
frases i imatges i que el Miquel les 
pugui centralitzar, ja que es va oferir a 
preparar la projecció. La Dolors 
comenta que a Santpedor van preparar 
un vídeo i que ens el poden passar per 
aprofitar algunes parts. 
 
S’ha de contactar amb el músic per 
veure disponibilitat de dates. 



 
18 de juny 
En el Marc 
Dia Int de 
les 
Persones 
Refugiades 

 
Impulsar la campanya “Mulla’t per les 
persones refugiades”  a totes les 
piscines de Manresa. L’acte recolliria 
fons per a Proactiva Open Arms. 
 
L’acte central seria a Sant Domènec 
amb una xerrada oberta a tothom i 
algun acte simbòlic de suport. 
Recordem que hi hauria també la 
mostra artística. 
 

 
Cal preparar carta per a les piscines i 
gimnasos i dissenyar un pla de difusió 
del tema. 

Altres idees a desenvolupar 
 
Juliol Possible acte relatiu a Memòria 

Històrica al Claustre del Museu o lloc 
simbòlic a nivell de fets històrics. 
 
Seria un diàleg entre persona exiliada a 
la guerra civil i el Joan Babeli com a 
sirià o alguna persona que es proposés. 
 

Ja hi ha contacte amb Espai Memòria i 
mostren predisposició. 
 
Es podria contactar amb l’Assumpta 
Montellà, bona coneixedora del tema i 
molt bona comunicadora. 

 
“Filat de la 
vergonya” 

 
Muntar un filat com a símbol dels 
obstacles que troben les persones 
refugiades en un punt visible de la 
ciutat. 
 
La gent podria penjar les seves 
impressions. 
 
Llocs possibles: entorn estàtua acollida, 
Plana Om, Sant Domènec... 

 
La idea inicial era muntar el filat a l’Om 
per fer difusió del Cicle d’activitats. 
 
Recollir opinions de les activitats que 
fem a escoles i amb altres grups i 
penjar-les també en aquest filat. 
 
Pensar què suposa estructuralment . 

 
 
Properes activitats: 
 

• Es va mostrar els cartells del Cicle Persones Refugiades. Ja s’ha fet una 
primera distribució i a la reunió es van acabar de repartir alguns pòsters. Es 
reforçarà la difusió amb roda de premsa. 

 
• Es va mostrar la postal que s’ha fet en motiu de la Marxa del Pelegrí. Es 

donarà una per persona i inclou web informatives sobre la situació actual i 
números de compte de les ONGD que fan projectes a terreny i tenen seu a 
Manresa i del Fons Català de Cooperació. (Veure doc adjunt). Aquestes 
postals també es posaran a l’exposició de la Plana de l’Om i en algun punt 
concorregut de la ciutat. 

 
• La simbologia es centra en la idea de “caminar”, a on ? per què?  ja que es 

tracta d’una marxa a peu pel camí ignasià. 
 

• El Gabi ha obert comptes de twitter i de facebook que caldria anar difonent 
 

 



Els comptes de Twitter i Facebook que hem creat són 
@ManresaAcull 
https://www.facebook.com/ManresaAcull 

 
• Proposta contactar amb la mesquita i convidar-los als actes. 

 
• Ja es compta amb la proposta didàctica per oferir a IES i escoles. De fet, ja 

s’ha enviat la carta de presentació de l’activitat. La metodologia és vivencial i 
interactiva per facilitar que l’alumnat empatitzi i pugui comprendre que hi ha 
darrera de la crisis de les persones refugiades. A part de les activitats que 
s’ofereixen per realitzar als mateixos centres educatius, hi ha una proposta per 
alumnat d’ESO a la Plana de l’Om que permet conpèixer dirctament el cas de 
la Nadia, refugiada afganesa i mirar l’exposició Síria, la paraula de l’exili. 

 
 

• Recordar la idea que  algunes actuacions tinguin impacte a nivell comarcal. Per 
exemple l’acte del dia 18. 

 
 
 

Propera reunió: 2 de maig a les 19,30 Edifici Infants 
 

 
 
 
 
 


