
El fotògraf freelance Guillermo Cervera i el reporter
de La Vanguardia Plàcid Garcia-Planas tenen una mirada
diferent sobre l’Afganistan. Allà on d’altres veuen
marines, atemptats, polítics, burkas i altres estereotips,
ells hi veuen tranvestits, boxejadores, macarrons,
skaters i estels. Són dels pocs periodistes occidentals
que treballen a Kandahar –la capital espiritual dels
talibans- i viatgen pel seu compte, sense estar
encastats en cap exèrcit occidental. Només s’encasten
en l’exèrcit afganès. Per què? “Perquè és l’exèrcit
dels afganesos –diuen. Perquè tothom els menysprea.
Perquè és a ells a qui devem –ho volem ansiosament-
 passar la responsabilitat de la seguretat a l’Afganistan
per tocar el dos del país”. Guillermo i Plàcid ens
explicaran la seva experiència pels carrer de Kabul i
els camins de Badgis, per la vall talibana de Mashali
Kamar, la vall talibana d’Arghanbab i els mercats de
Kandahar.

A càrrec de:
Guillermo Cervera, fotògraf freelance
Plàcid Garcia-Planas, reporter de La Vanguardia

Presentació a càrrec de:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa
Àsia

Casa Àsia es complau a convidar-vos a la taula rodona

«Un altre Afganistan»

«Un altre Afganistan»
«Otro Afganistán»

Organitzat per:
Organizado por:

Dijous, 2 de desembre del 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat

Més informació: www.casaasia.es

El fotógrafo free lance Guillermo Cervera y el reportero
de La Vanguardia Plàcid Garcia-Planas tienen una mirada
diferente sobre Afganistán. Allí donde otros ven marines,
atentados, políticos, burkas y estereotipos ellos ven
travestis, boxeadoras, macarras, skaters y cometas.
Son de los escasísimos periodistas occidentales que
trabajan en Kandahar –la capital espiritual de los
talibanes– viajando por su cuenta, sin estar incrustados
en ningún ejército occidental. Sólo se incrustan en el
ejército afgano. ¿Por qué? “Porque es el ejército de los
afganos –dicen. Porque todo el mundo los desprecia.
Porque son ellos a los que debemos –queremos con
ansia– pasar la responsabilidad de la seguridad en
Afganistán para largarnos del país”. Guillermo y Plàcid
nos van a explicar su experiencia por las calles de Kabul
y los caminos de Badgis, por el valle talibán de Mashali
Kamar, el valle talibán de Arghandab y los mercados
de Kandahar.

A cargo de:
Guillermo Cervera, fotógrafo free lance
Plàcid Garcia-Planas, reportero de La Vanguardia

Presentación a cargo de:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa
Asia

Casa Asia se complace en invitarle a la mesa redonda

«Otro Afganistán»

Jueves, 2 de diciembre de 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado

Más información: www.casaasia.es
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Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:

Alt Patronat / Alto Patronato:


