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Col·labora:

2n Cicle de Conferències
Diàlegs i Reflexions, per un
poble inclusiu i divers
Dones i procés migratori
Experiències de resiliència

De l’11 d’octubre al 13 de desembre del 2018
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

2n Cicle de Conferències Diàlegs i
Reflexions, per un poble inclusiu i divers
Dones i procés migratori
Experiències de resiliència
De l’11 d’octubre al 13 de desembre del 2018
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró
Dijous 11 d’octubre
Obertura del cicle i presentació institucional
9.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
Joan Giraut i Cot, alcalde de Castell-Platja d’Aro
Pilar Ferrro Fresno, regidora de Benestar Social
i Salut Pública
Conferència · El dol migratori
10-13 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
A càrrec de Joseba Achotegui, psiquiatra i coordinador del
Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i
Refugiats (SAPPIR), professor de la Universitat de Barcelona,
especialista en dol transcultural i migratori

Dijous 18 d’octubre
Taller · Contes i titelles del món
18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Descobrirem llegendes i contes infantils populars de diferents
llocs del món, de la mà de dones del municipi i de l’Associació
de Titelles Ale Hop

Divendres 9 de novembre
Teatre fòrum · La companyia Nave va
18 h · Espai Jove · Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Deconstruint fronteres: quins són els límits físics? I els mentals?
Un taller teatral participatiu per reflexionar i qüestionar els límits
i les fronteres

Dimarts 20 de novembre
Taula rodona · Dones i experiències migratòries. Teixint
identitats de resistència
18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Reflexionarem sobre les diferents opressions i violències que
com a dones i persones migrades es pot patir en àmbits diversos, amb la participació de diferents professionals que aportaran el seu testimoni i les seves vivències personals

Dijous 13 de desembre
Vídeo fòrum · Blessy
18 h · Espai Jove · Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Visionat del documental i reflexió posterior sobre el tràfic d’éssers humans a càrrec de representants de Càmeres i Acció i
una de SICAR cat
Blessy és una dona de 35 anys que ha viscut una situació de
tràfic d’éssers humans. El documental explica la seva vida i de
com aquesta història podria ser la de moltes altres dones. Una
creació col·lectiva construïda per quatre dones supervivents de
tràfic d’éssers humans en col·laboració amb tres realitzadores

Avtar Brah ens pregunta: què suposa reflexionar sobre les
polítiques de la diàspora en el moment històric actual? Quan
es converteix un lloc de residència en llar? Com s’articulen
els diferents eixos de poder (religió, edat, classe, orientació
sexual, gènere) en la configuració de la identitat? Quines
opressions viuran les dones en el procés migratori associades al seu gènere i quines en la societat d’acollida pel fet
de ser dones?
En aquest cicle es reflexionarà sobre el procés migratori i les
violències que es poden viure en aquest trajecte, psicològiques, físiques o emocionals, centrant la mirada en les dones
com a col·lectiu especialment vulnerat per les estructures
socials. Lluny d’acabar-se les violències en l’espai de la diàspora, les opressions són presents al llarg de l’experiència
de vida d’aquestes dones. Com podem acompanyar-les
per tal de revertir aquestes situacions de desigualtat?
Obrim doncs els espais, els debats, i les xerrades per donar visibilitat als relats de les dones migrades, que de forma
quotidiana construeixen les seves experiències de resiliència.

