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“Buscant Refugi”
Per Oxfam Intermón salvar vides és la nostra
primera prioritat i treballem proporcionant aigua,
refugi i ajuda vital de primera necessitat a milers de
persones refugiades o migrants que es veuen
forçades a abandonar les seves llars. Oxfam ajuda
les persones que arriben a les fronteres europees i
també les que fugen de països en conflicte com
Síria, però també Sudan del Sud o la República
Centreafricana.Exigim que es respectin els seus
drets i actuem sobre les causes de la seva fugida,
promovent processos de pau, lluitant contra la
pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic.

Que més podem fer?
Càritas, Oxfam Intermón i Justícia Foto
i Pau UAP!
donen16
suport a la campanya Casa Nostra Casa Vostra.
T'animem a participar-hi de les següents maneres:
J
Signa el manifest "Casa Nostra, casa vostra" a:

www.casanostracasavostra.cat
J
Promou la campanya i fes conèixer la situació
dels refugiats a les xarxes socials.
J
Uneix-te a la manifestació per l'acollida de
persones migrants el dia 18 de Febrer a Barcelona
J
Fes-te voluntari/a d'una entitat que treball?
ip
?er
a les persones migrants.
J
Organitza una activitat divulgativa, cultural o de
sensibilització per a les persones refugiades.
Sigues el canvi que vols veure al món!

Foto: Pablo Tosco

Teatre Municipal de Girona
1, 2, 3 i 4 de febrer de 2017
Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau
- DENIP -

Justícia i Pau

GIRONA

Espectacle musico-teatral de suport als projectes
de Càritas i Oxfam Intermón per ajudar
les persones que busquen refugi a Europa

"Acollida i Acompanyament a les Persones"
Càritas Diocesana de Girona amb el seu Projecte
d'Acollida i Acompanyament a les Persones, vol ser
la primera porta d'entrada a la nostra entitat, acollint
dignament les persones que s'hi apropen cercant
una ajuda als seus problemes, atenent les seves
necessitats bàsiques en situacions d'emer-gència,
fent una intervenció integral, aprofundint en les
causes i promovent la participació activa de la
persona. L'any passat més de 5000 persones es
van beneficiar d'aquest projecte.
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AJUDA’NS A SALVAR VIDES !
Truca al:

Entra a:

902 330 331
972 204 980

OxfamIntermon.org
Caritasgirona.cat
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El Dia Escolar de la No violència i la Pau és una
iniciativa que va néixer el 1964 per a fomentar
l'educació en i per a la concòrdia, la tolerància, la
solidaritat, el respecte als drets humans, la no
violència i la pau. Cada 30 de gener (aniversari de
l'assassinat de Gandhi) el DENIP es posa en
pràctica en escoles de tot el món.

L’espectacle:
Qui pot fugir de la guerra? Europa és la terra
promesa, la salvació, el benestar, l'educació. Volen
atravessar el mediterrani i no saben nedar. Han
comprat un viatge car i dur, no és un creuer pel
mediterrani. Alguns arribaran a port, d'altres
perdran el viatge a mig camí. Però qui són? Cap a
on van? Europa els pot acollir? Què fem? A on els
portem? Tenim respostes?
... “Aixecarem murs: de tolerància!”
... "El progrés sense igualtat no és llibertat, és
guerra”.
Amb el rerefons d'aquesta realitat, dramatitzada
per un grup d'actors, es desenvolupa un espectacle musico-teatral en el que els alumnes participants interpreten 16 temes prou coneguts per
tothom amb una durada aproximada de 55 minuts
d'espectacle.
1.170 joves de 39 instituts de les comarques
Gironines hi participan.

Direcció del projecte:
Mercè Rigau, Mon Bover i Cràdula Teatre
Organització i coordinació:
«Grup de treball musical de secundària a Girona»
Col·lectiu de professors/es de música de dels centres de secundària de Girona i comarques inscrits.
Oxfam Intermón: Comitè de Girona
Càritas Diocesana de Girona
Justícia i Pau de Girona
Ajuntament de Girona

Centres docents participants:
Col·legi Pompeu Fabra-Salt; Col·legi VilagranSalt; Escola La Salle-Girona; IE Francesc Cambó
i Batlle-Verges; Institut Bosc de la Coma-Olot;
Institut Caldes de Malavella; Institut Cassá de la
Selva; Institut de Sils; Institut Deulofeu-Figueres;
Institut Escola Salvador Vilarrasa-Besalú; Institut
Illa de Rodes-Roses; Institut Jaume Callís-Vic;
Institut Josep Brugulat-Banyoles; Institut la
Garrotxa-Olot; Institut La Miquela-Bescanó;
Institut Llagostera; Institut Maçanet de la Selva;
Institut Montilivi-Girona; Institut Narcís XifraGirona; Institut Olivar Gran-Figueres; Institut
Rafael Campalans-Anglès; Institut Ramon Coll i
Rodés-Lloret de Mar; Institut Salvador EspriuSalt; Institut Santa Eugènia-Girona; Institut
Santiago Sobrequés i Vidal-Girona; Institut
Serrallarga-Blanes; Institut Vall de Llemena-Sant
Gregori; Institut de Celrà; Sagrats CorsCentelles;Institut de Gurb; Institut Sant Feliu de
Guixols; IE Cor de Maria de la Bisbal; Institut
Ermessenda-Girona; Institut Valvera-Salt; Institut
Narcís Monturiol-Figueres
Professors i professores de música:
Núria Anglada, Maritxell Pubill, Jordi Planes, Faló
Garcia, Elisa Planagumà, Rosana Martínez, Marina
Roget, Anna Sais, Anna Maria Pardo, Gemma Gifra,
Jordi Molina, Ma Àngels Barnades, Visi Diaz, Anna
Vila, Neus Saguer, Laia Amagat, Imma Oliveras,
Imma Trota, Fàtima Nadal, Ruth Sharp, Eduard
Nadal, Emma Tura, Maria Company, Rosamaria
Abella, Célia Tresserras, Josep Picot, Nuri
Hernández, Simone Guinó, Montse Andreu, Tona
Calm, Anna Gascón, Carmina Font, Coralí Las
Heras, Mireia Gibert, Nuria Tura, Carme Busquets,
Carina Nadal, Mercè Rigau, Natàlia Maurici, Alícia
Fernández, Maite Mer, Pepita Lauradò
"Per avançar cap a una societat més justa i igualitària, ens cal el compromís de tots, especialment dels
que construiran el futur, dels més joves. Per això és
tant important fomentar el respecte als drets humans,
la solidaritat, la pau, la tolerància...Esdeveniments
com aquest ho fan i, per això, des de Dipsalut hi
col·laborem."
Josep Maria Corominas i Barnadas
President de DIPSALUT

El febrer de 2017 la Cantata per la Pau, la UAP'17,
arriba a la seva novena edició, i ho fa amb la mateixa
energia que els anys anteriors, enguany per transmetre a la societat gironina que els nostres joves són
capaços de mobilitzar-se en favor de les persones
migrants i refugiades, i a la vegada per oferir un
magnífic espectacle musicoteatral fruit d'un gran
treball en equip.
L'obra, que omplirà el Teatre Municipal de Girona, és
una creació de gran nivell i vàlua, que va més enllà
d'una representació perquè, en aquesta ocasió, ens
situa dins la dramàtica realitat que viuen i pateixen
les persones que s'han vist obligades a marxar, a
deixar enrere la seva família, els seus éssers estimats, la seva casa, la seva feina, la seva terra ...
Més d'un miler de joves, tots ells alumnes de secundària de 39 centres de les comarques gironines,
aconseguiran fer-nos reflexionar al voltant d'aquesta
realitat, i sens dubte, amb aquest rerefons l'espectacle no ens deixà indiferents.
OXFAM INTERMÓN i CÀRITAS DIOCESANA DE
GIRONA destinen els beneficis de les entrades a
projectes solidaris per ajudar les persones que
busquen refugi a Europa i també a programes per
eliminar les causes que provoquen la seva
fugida.
Moltes gràcies al professorat de música dels centres
participants per la gran tasca educativa que fan amb
aquest projecte i també, per descomptat, als alumnes
i als col·laboradors.
Josep Polanco López
Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

La Cantata per la Pau és un clar exemple del treball
constant i compromís del professorat i l'alumnat en la
construcció d'una societat que contribueixi de manera
directa en la lluita contra la pobresa i les desigualtats,
i a favor de la justícia social, la solidaritat i la cooperació. La Cantata per la Pau promou un model basat en
l'educació transformadora, i uns valors que han de
guiar no només a la comunitat educativa, sinó que
hem de tenir sempre presents els dirigents polítics per
extendre'ls a tota la societat. Moltes gràcies per el
vostre compromís.
Marta Madrenas Mir
Alcaldessa de Girona
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