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L’èxode

sirià:
lluitant per

la supervivència

d’Aleix Oriol Vergés

6 al 23 de febrer

Aleix Oriol Vergés

exposició



La Biblioteca El Clot - Josep Benet i el Mercat dels Encants de Barcelona 

comparteixen una exposició de fotografies realitzades pel fotògraf Aleix 

Oriol Vergés sobre l’èxode dels refugiats sirians. Aquesta mostra ha estat 

promoguda per la Biblioteca El Clot - Josep Benet, el Mercat dels Encants 

de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i organitzada per la  Biblioteca de 

Trinitat Vella - J. Barbero i el Centre Cívic de Trinitat Vella.

Aleix Oriol Vergés (Barcelona, 1976) és un fotògraf i viatger que treballa tant 

en l’àmbit de la fotografia de viatges com en el reportatge fotoperiodístic. 

En aquesta última faceta presenta la seva exposició L’Èxode sirià: la lluita 

per la supervivència.

Prop de sis anys després de la guerra que ha devastat Síria, la situació dels 

milions de sirians que fugen de la barbàrie és dramàtica. Aleix Oriol relata, a 

través de les seves fotografies, la realitat d’aquestes persones que han 

hagut de fugir al Líban, Turquia, l’Iraq, Lesbos i Idomeni (Grècia) i que ara 

viuen en camps provisionals en una condició extrema.

L'exposició consta de dues parts:

1. Sala d’actes de la Biblioteca El Clot - Josep Benet: Ciutat de Kobane.

2. Sala d’actes del Mercat dels Encants: Camps de refugiats del Líban (Vall 

de la Bekaa i Beirut), Turquia (zona kurda fronterera amb Síria) i Grècia 

(Lesbos i Idomeni). 

Biblioteca El Clot - Josep Benet

Mercat dels Encants de Barcelona

Activitats:
Dimecres 8 de febrer
a les 18.30 h
Inauguració de l’exposició i 
xerrada a càrrec del fotògraf 
Aleix Oriol Vergés.

Mercat dels Encants de Barcelona
Carrer de los Castillejos, 158

Dimecres 15 de febrer 
de 18.30 h a 19.45 h
Xerrada a càrrec de Estel·la 
Pareja, directora de la Comissió 
Catalana d'Ajuda al Refugiat, i 
Jordi Armadans, Director de la 
fundació Fundipau (Fundació 
per la pau)

Sala Polivalent del Mercat dels 
Encants de Barcelona
Carrer de los Castillejos, 158

Amb el suport de:

Dissabte 18 de febrer
a les 12.00 h
Presentació del joc de taula: 
“Fronteres invisibles”, creat per 
l’Agrupament Escola Rudyard 
Kipling, que reflexiona sobre el 
procés dels immigrants des del 
moment que arriben al nostre 
país i fins que aconsegueixen 
legalitzar la seva situació.

Biblioteca El Clot - Josep Benet 
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38


