
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
“Punt i seguit. La vida pot més” 
Aquesta mostra fotogràfica sobre 
el drama de les víctimes de tràfic 
d’éssers humans es presenta a 
Sant Pau del Camp 
 
“Punt i seguit. La vida pot més” és una 
exposició fotogràfica itinerant que vol donar visibilitat i sensibilitzar sobre 
el tràfic d’éssers humans. 
 
La mostra, promoguda pel Secretariat de la Comissió Episcopal de 
Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, amb el suport de 
l’Església Arxidiocesana de Barcelona s’inaugurarà el 3 de febrer a 
les cinc de la tarda, a l’església de Sant Pau del Camp (C/Sant Pau 
del Camp 99, Barcelona). 
 
Els membres de l’equip del Secretariat de Marginació i de la Delegació 
de la Pastoral Social i Caritativa de l’arxidiòcesi faran un recorregut 
explicatiu per la mostra, que consta de 21 fotografies, de Fernando 
Mármol, que permeten construir un relat colpidor en imatges i frases de 
les pròpies víctimes.  

 
L’enfoc de l’exposició està basat en tres 
línies argumentals: el drama de les 
persones que han patit diferents tipus de 
violències, la indiferència amb què han 
estat tractades, però amb un final 
d’esperança, lliures d’una vida 



d’explotació, gràcies a la implicació de la comunitat cristiana i la societat 
civil.  
 
El Papa Francesc ha mostrat una sensibilitat 
especial per les situacions de violència que 
pateixen les persones víctimes del tràfic d’éssers 
humans, ja que ell mateix va treballar a Buenos 
Aires quan era cardenal amb les víctimes d’aquest 
drama. “Punt i seguit. La vida pot més” és una 
magnífica ocasió per apropar-nos a una realitat 
encara massa invisible. Només des del 
coneixement i la sensibilització es poden detectar 
aquestes situacions i actuar en conseqüència. 
 
Aquesta mostra fotogràfica ja s’ha presentat a Madrid i actualment és 
itinerant per diverses diòcesis espanyoles. La intenció és que després de 
Sant Pau del Camp, on estarà fins el 25 de febrer, pugui visitar-se a 
parròquies, escoles i universitats. 
 
Per a més informació podeu contactar amb Mn Angel Zambrana del 
Secretariat de Marginació de la Delegació Pastoral Social en el número 
teléfono 93 317 63 97 o en el email sdmarginacio@arqbcn.cat 
 
 
  


