
 
 

CONVOCATÒRIA PREMSA 
ACTE INAUGURAL 

1R CICLE SOBRE MIGRACIÓ DE EL CÍRCOL DE BADALONA 
 
Dia: 6 d'abril de 2019 
Lloc de l'acte: El Círcol de Badalona - C. Sant Anastasi, 2 - 08911 Badalona - BCN 
Hora: 19h - Durada de l'acte: 40 min aproximada 

 
--- 
 
L'ordre dels parlaments, s'estableix de la següent manera 
 

- Sr. Toni Forteza - President de El Círcol 
 

- Sr. Jordi Subirana - Segon Tinent d’Alcalde de Badalona i Regidor de Cultura 
 

- Sr. Oriol Amorós - Secretari de la Conselleria de Migració i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya 
 

- Sr Oriol Lladó - Diputat delegat de Cultura i membre de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona 
 

---- 

 
A l'acte, també tindràn una breu intervenció: 

- Sr. Albert Parés Advocat social i especialista en MENA 
- Sr. Eduard Aguayo de Proactiva Open Arms 
- Sr. Vidal Sabater Director del Documental "Hamza, un viatge de mil passes" 
- Stop Mare Mortum 

 

 

 

 

 



 

 

Del 6 al 14 d’abril de 2019 El Círcol de Badalona 

posa en marxa el 1r Cicle sobre migració 

 
• Teatre, música, documentals, cinema, una exposició, col·loquis i 

xerrades, donen veu a la migració al 1r Cicle sobre migració del Círcol  
• La iniciativa té com a objectiu principal crear un espai de reflexió, de 

difusió de projectes on poder compartir experiències i apropar-nos a la 
realitat de la migració a través de les arts escèniques 

• El cicle compta amb la participació de persones que han viscut de 
primera mà el procés migratori i d'associacions que treballen en aquest 
procés com Open Arms, Stop Mare Mortum, Ponts per la Pau o SOS 
Mediterrani, entre d'altres. 

• A l’acte inaugural, es comptarà amb la presència de representació de la 
Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Badalona i de les 
entitats implicades. 

 
 

Badalona 1 d’abril de 2019. – Les migracions i la realitat que viuen les persones 
refugiades són el focus de reflexió del 1r cicle sobre migració “Sóc migrant” que 
organitza el Círcol. El Cicle vol ser eina de sensibilització davant un fenòmen que 
sovint és silenciat i malinterpretat. "Sóc migrant" vol ser plataforma de difusió de tot 
el que envolta la migració, des de les experiències personals de persones migrades 
com de l'activiat de molta gent amb voluntat de canviar el sistema, no només als 
països i ciutats d’acollida, sinó també als països i ciutats d’origen o en el procés de 
trànsit d’un espai a l'altre. El Círcol, a partir de les arts escèniques, crea un espai 
de reflexió, per a la difusió de projectes, per compartir experiències, i per 
apropar-nos més a la realitat de la migració. 
 
El cicle comptarà amb xerrades i col·loquis de les mans de testimonis directes 
d'un procés migratori i també d'associacions que treballen al voltant d'aquesta 
realitat com Open Arms, Stop Mare Mortum, Ponts per la Pau, SOS Mediterrani... 
Així, el "Sóc migrant" pretén donar veu a la migració des de tots els angles 
possibles. 
 
La programació del Cicle vol oferir les arts escèniques com a vies de 
sensibilització social. Obres de teatre de diferents formats i estils i un concert de 
música fusió, però també espai pel cinema amb projecció de documentals i 
pel·lícules i tot plegat acompanyat de xerrades i col·loquis i una exposició 
temporal. 
 



 
“Què fa marxar una persona de casa? Quins periples ha de viure? Quines son les 
màfies que s’aprofiten de la migració? Què passa al Mar Mediterrani? Qui ajuda? 
Quines traves es troba la persona que vol ajudar? Què passa un cop arriben aquí? 
Sabem acollir? La societat està preparada? Quines polítiques s’estan portant a terme 
per a millorar la situació? I quines l’empitjoren? Què passa amb els menors no 
acompanyats? Com podem ajudar? Què podem fer? Com actuem? Fins a quin punt 
en som responsables? Ens interessa? Ens mullem? Actuem?! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per a més informació 

Contacte: comunicacio@elcircol.cat 

Marta Carreté 609 65 10 62 
 
 
 
 

 


