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Una de les imatges de l'exposició "Tan iguals, tan diferents", que es pot veure fins al
30 de novembre al vestíbul de l'Auditori

El vestíbul de l’Auditori acull fins al 30 de novembre l’exposició
itinerant “Tan iguals, tan diferents”

Dilluns 15 de novembre de 2010

La mostra té per objectiu treballar la sensibilització ciutadana en relació al fet
migratori

La ciutadania de Castellar podrà visitar fins al proper dimarts 30 de novembre
l’exposició “Tan igual, tan diferents”, que es troba situada des d’avui mateix al
vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont.

La mostra inclou una trentena de fotografies de Joan Guerrero que s’acompanyen de
textos de Joaquima Utrera i que apropen les experiències, els pensaments i les
il·lusions d’infants que estudien a la província de Barcelona. Els nens i nenes que
apareixen a les imatges són la primera generació de catalans de la seva família, ja
sigui perquè han nascut a Catalunya o perquè se senten catalans després de recórrer
un llarg camí fins aquí. Tot el que expliquen ens fa adonar-nos que les diferències
amb els nois i noies d’origen català són més aparents que reals, i que les semblances
són moltes.

Els objectius de l’exposició són relativitzar les diferències entre les persones
d’orígens culturals diferents i subratllar els valors comuns, tot eliminant els
estereotips i tòpics associats a la immigració, i ser una eina de sensibilització
ciutadana que serveixi com a element de reflexió sobre la immigració en el territori
més immediat. També es pretén fomentar la visió de la diversitat cultural com una
riquesa de la societat i afavorir el coneixement mutu entre la població nouvinguda i
la població autòctona.

L’exposició forma part de les actuacions que l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments en matèria de convivència i cohesió
social, per tal de treballar la sensibilització ciutadana en relació al fet migratori. La
proposta és una actuació de la Regidoria de Nova Ciutadania que s’inclou en el Pla
de Recepció i Acollida Municipal (PRAM), dins del bloc d’accions de
reconeixement i de sensibilització.

L’horari de l’exposició, que es podrà visitar a través de l’entrada principal de El
Mirador, que accedeix al Servei d’Atenció Ciutadana, serà de dilluns a dijous, de
8.30 a 19 h, i divendres, de 8.30 a 14 h.
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