
 
L’objectiu d’aquestes jornades és abordar el plantejament de 

la política d'asil i refugi a nivell de la UE; mostrar algunes 
bones experiències d'acollida i refugi de gestió, resultats, 

dificultats i reptes; i sensibilitzar mitjançant propostes artísti-
ques i creatives per a la presa de consciència de la proble-

màtica actual.  
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28 de setembre 

17 h Obertura de les jornades. 
President del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell 
Plataforma Les Balears Acollim.  

17.15 h Conferència inaugural: 

“Quina Europa estem construint?” 
Helena Maleno Garzón, investigadora especialista en migracions i 
tracta d'éssers humans, amb especial atenció a dones i menors. 
Presenta Antoni Aguiló, vicerector de campus, cooperació i universitat 
saludable de la UIB. 

18.15 h Descans i berenar solidari  

18.30 h Projeccions d’audiovisuals: 

“Dignity 360º, un projecte per a l’acollida emocional 
de les persones refugiades”  
De Santiago Stankovic. 
 

“PROEM-AID, més de 50.000 persones rescatades al 
Mediterrani” 
De Manuel Elviro Vidal.  

19 h Panell d’experiències d'acollida de persones refugi-
ades. 
Modera Dolça Feliu Aymar, directora inclusió social i cooperació inter-
nacional de Creu Roja Illes Balears:. 
 

 Programa de Suport de la Universitat de Barcelona a 

les persones refugiades i provinents de zones en con-
flicte 

 Xavier López, director de la Fundació Solidaritat de la Universi-
tat de Barcelona. 

 La causa sahrauí: Programa Vacances en pau 
 Catalina Rosselló, presidenta de l’Associació d’Amics del Poble 

Sahrauí de les Illes Balears (AAPS-IB). 

 Ajuda a persones refugiades,  

 Gabriela Columbano, de Sóller Solidari.  

 Les entitats locals s’impliquen: incidència, coopera-

ció, sensibilització i acollida 
 Antònia Rosselló, gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Coo-

peració  
 Marga Benajam, gerent del Fons Menorquí de Cooperació. 

29 de setembre 

17 h Conferència:  

“Razones éticas y prácticas para la reforma del mo-
delo migratorio” 
Gonzalo Fanjul, investigador i activista contra la pobresa. 
Presenta Fernando Oliver, membre de la Plataforma Les Balears 
Acollim. 

18 h Descans i berenar solidari  

18.15 h Taula rodona: 

"Les polítiques d'asil i refugi en el marc de la Unió 

Europea" 
Miguel Urbán Crespo, eurodiputat i portaveu de Podem a Europa 

Paloma López Bermejo, eurodiputada d’Esquerra Unida-Esquerra 

Plural  

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputat socialista, membre de la 

comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior 

José Antonio Moreno, representant sindical en el Consell Econòmic i 

Social Europeu. 

19.15 h Clausura oficial  

"Política europea de migración y asilo y alternati-

vas" 
Mbuyi Kabunda Badi, professor especialitzat en els problemes d'inte-
gració regional, desenvolupament, gènere, drets humans i conflictes 
a África.  

Presenta Jaume Obrador, membre de la Plataforma Les Balears 
Acollim. 

20 h Intervenció musical 

Versos del llaüt 

Hames Bitar, llaütista sirià 

Conclusions 
Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació 
Membres de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del 
Parlament de les Illes Balears: 
 Silvia Cano, presidenta  
 Maria José Ribas, vicepresidenta 
 Marta Maicas  
 Margalida Capellà  
 M. Antònia Sureda  

20 h 


