
 
 
 

NOTA DE PREMSA / 4.12.2019 
 

12 de desembre a les 17 hores 
 
 

Seu de la FPdGi a Girona, c/ Juli Garreta, 1 1E  
 

La Fundació Princesa de Girona acull la 
presentació de «Cultures en Xarxa: viatge 

sociocultural al Marroc» 
 

L’emprenedor social i president de la Xarxa de Convivència de Roses, Mohamed 
El Amrani (Premi FPdGi Social 2014), presentarà aquesta iniciativa en una 
xerrada que se celebrarà el 12 de desembre a les 17 hores a la seu de la FPdGi 

 
Girona, 4.12.2019.- Els protagonistes del vuitè viatge juvenil i sociocultural al Marroc 
organitzat per la Xarxa de Convivència de Roses explicaran la seva experiència en 
aquest projecte que treballa la interculturalitat, la tolerància i la cohesió. Aquests joves 
han tingut l’oportunitat de viatjar al Marroc per conèixer diferents àmbits de la vida 
marroquina com ara les seves escoles o els seus centres juvenils. La xerrada es farà 
a la seu de la Fundació Princesa de Girona el pròxim 12 de desembre a les cinc de 
la tarda. 
 
La conferència també comptarà amb la participació de l’emprenedor social i president 
de la Xarxa de Convivència de Roses, Mohamed El Amrani que l’any 2014 va ser 
reconegut amb el Premi Fundació Princesa de Girona en la categoria Social.  
 
Fundada el 2011, la Xarxa de Convivència de Roses és una entitat que treballa per 
aconseguir la cohesió social i l’atenció a joves en risc d’exclusió social. Un dels projectes 
que impulsa aquesta entitat és el viatge sociocultural al Marroc que se celebra cada any. 
Durant una setmana, els participants descobreixen la cultura marroquina des d’una 
perspectiva transformadora. Els joves visiten tota mena d’entitats socials i projectes 
culturals reforçant així els vincles entre les diferents cultures. Per assistir a la 
conferència cal inscriure’s a la web de la Fundació Princesa de Girona: 
www.fpdgi.org  
 
Contactes: 
FPdGi – Dep. Comunicació 

• Marc Gall – mgall@fpdgi.org – M. 696 82 72 13 
• Sílvia Bonet – sbonet@fpdgi.org  - M. 689 351 612 


