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Les Nacions Unides estableixen que una persona amb estatus de refugiada de Palestina és aquella el
lloc de residència de la qual era Palestina entre l’1 de juny de 1946 i el 15 de maig de 1948, i que va
perdre la casa i mitjans de vida com a resultat de la primera guerra àrab-israeliana de 1948, coneguda
amb el nom de Nakba, “la catàstrofe” en àrab. La seva descendència també ha adquirit aquest mateix
estatus.
Aproximadament una quarta part de la població refugiada del món és palestina. Actualment, el registre
de la UNRWA, Agència de les Nacions Unides per les persones refugiades de Palestina, compte amb més
de 5 milions de persones refugiades de Palestina que, d’alguna manera o altra, segueixen esperant amb
anhel el retorn a les seves llars i el reconeixement de la seva tràgica història.
Amb aquesta proposta es pretén apropar als i les joves de la ciutat de Barcelona a la realitat d’aquests
més de 5 milions de persones refugiades de Palestina des d’un enfocament de gènere i basat en els
drets humans a través del treball audiovisual.

El projecte, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona, té com objectiu general contribuir a la formació
d’una ciutadania global crítica, informada i compromesa amb els Drets Humans, els ODS i l’equitat de
gènere.
Més concretament, el projecte busca enfortir la consciència crítica i les capacitat de mobilització de la
població jove de Barcelona al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible des de la situació
de la població refugiada de Palestina i l’enfocament de gènere i basat en els drets humans.
El projecte, dirigit a joves d’entre 16 a 30 anys, es divideix en dos grans moments: els tallers de vídeo
participatiu i la mostra de cinema.

Durant la primera fase del projecte es portarà a terme una formació de 6h durant la qual es
treballaran el següents continguts:
• Introducció als DDHH, els ODS i l’equitat de gènere: en aquesta sessió es pretén augmentar el
coneixement i la consciència crítica dels i les joves que hi participin. Es treballarà entorn els
ODS, principalment l’ODS 4 Igualtat de Gènere, en el marc de l’Agenda 2030, sempre partint
de la situació humanitària de la població refugiada de Palestina (2h aprox.).
• Introducció a les arts visuals i creació del guió: per tal de fer una primera aproximació a les arts
visuals com a eines per la mobilització social, la primera part de la sessió anirà encaminada a
que els i les joves comprenguin i adquireixin nocions bàsiques sobre la creació i el
desenvolupament d’un curtmetratge social. La segona part de la sessió es destinarà a la

creació del guió, que sempre tindrà com a eix central l’Agenda 2030 i els ODS partint de la
situació de la població refugiada de Palestina (2h aprox.).
• Rodatge de les peces audiovisuals: al llarg d’aquesta sessió els i les joves gravaran, a partir del
guió elaborat durant la sessió 2, el curtmetratge entorn els temes que s’hagin treballant
durant les sessions prèvies. Tots els curtmetratges prendran com a fil conductor la situació
humanitària de la població refugiada de Palestina (2h aprox.).

Com a acta final del projecte, s’organitzarà una Mostra de cinema durant la qual es presentaran
totes les peces audiovisuals produïdes en les diversos tallers de creació col·lectiva.
La Mostra de cinema es concep com un acte de sensibilització i mobilització social pels ODS i els
DDHH de les persones refugiades de Palestina.
A banda de la projecció dels curtmetratges, durant la Mostra de cinema s’organitzarà una Taula
Rodona en la qual participaran els i les joves que hagin seguit la formació i produït els curtmetratges
i els quals explicaran la seva experiència en el procés de creació dels curtmetratges.
A més, en el marc de la Mostra s’organitzarà també una breu conferència entorn a la utilització de
les arts visuals com a eina per la intervenció i la transformació social.

Els tallers de vídeo participatiu tenen com objectiu que els i les joves participants desenvolupin un
coneixement crític sobre la situació humanitària de la població refugiada de Palestina, en particular de
les dones i les nenes, que les porti a sentir la necessitat d’actuar per aconseguir un canvi. En aquest
sentit, es promou un anàlisi local per aconseguir el canvi global.
La metodologia que s’utilitzarà en els tallers s’emmarca en teories pedagògiques com la de Paulo Freire
i la seva perspectiva de l’educació com un element transformador. Així, es vol promoure una educació
crítica des del paradigma conèixer per actuar i actuar per transformar. En el marc del tallers, amb la
col·laboració de l’Associació Càmeres i Acció, es generaran espais de creació audiovisual participativa
que permetran fomentar una perspectiva crítica vers la temàtica del projecte. L’objectiu és que la
tècnica audiovisual i la creació serveixin per obrir espais de diàleg i reflexió. En aquest sentit, la intenció
dels tallers és oferir noves vies d’expressió i creació que siguin atractives pels i les joves i que els hi
serveixin per reflexionar, de manera col·lectiva, entorn a temes com el refugi, la igualtat de gènere i els
drets humans.

Durant els mesos de març, abril i maig es portaran a terme diversos tallers a diversos districtes de la
ciutat de Barcelona. A continuació podeu veure els llocs, dies i hores de cada un d’ells:
•

NOU BARRIS:
o Dies: dimecres 27 i divendres 29 de maig
o Horari: de 10 a 13h
o Lloc: Espai Jove Les Basses
o Inscripció: grup tancat

•

LES CORTS:
o Dies: dissabte 27 i 04 d’abril
o Horari: de 10 a 13h
o Lloc: Espai Jove Les Corts – C/Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
o Inscripció: cjlescorts@gmail.com

•

SARRIÀ - SANT GERVASI:
o Dies: dilluns 29 d’abril i dilluns 09 i 16 de maig
o Horari: de 17:30 a 19:30
o Lloc: Casa Sagnier - C/Brusi, 61 (Jardins d'Enric Sagnier)
o Inscripció: Casa Sagnier

•

SANT ANDREU:
o Dies: dijous 02, 06 i 13 de maig
o Horari: de 18 a 20h
o Lloc: Espai Jove Garcilaso – C/ de Garcilaso, 103
o Inscripció: www.espaijovegarcilaso.org

*Tots els tallers son gratuïts i requereixen inscripció prèvia als correus electrònics/webs
anteriorment facilitades.

Ens agradaria demanar-vos si, des de la vostra administració, organització, centre educatiu,
agrupament, etc., en tant que espai que està en contacte amb joves, podríeu ajudar-nos a fer difusió de
l’activitat entre els i les joves amb qui esteu en contacte en el vostre dia a dia i a altres equipaments que
creieu que els hi pogués interessar.
Si ho trobéssiu convenient, jo mateixa podria venir a fer una sessió informativa per explicar als i les joves
de què anirà el taller i respondre dubtes i qüestions que puguin tenir al respecte.
Si necessiteu més informació, ens podeu contactar a: catalunya@unrwa.es o bé al 689 14 51 84.
Moltes gràcies!

UNRWA és l’Agència de les Nacions Unides establerta per l’Assemblea General l’any 1949 amb el
mandat de proporcionar assistència i protecció a la població refugiada de Palestina, més de 5.2 milions
de persona a dia d’avui.
La missió de la UNRWA és ajudar i protegir a la població refugiada de Palestina a Jordània, Líban, Síria,
Cisjordània i la Franja de Gaza a l’espera d’una solució justa i duradora a la difícil situació a la que es
troba. L’Agència treballa en educació, salut, protecció, serveis social, infraestructura i millora dels
campaments, microfinances i ajuda humanitària i d’emergència, tant en temps de conflicte com en
temps de relativa calma. La UNRWA es finança, quasi en la seva totalitat, a través de contribucions
voluntàries dels Estats membres de les NNUU.
Com a Associació representat de la UNRWA, UNRWA Catalunya té dos objectius fonamentals: donar a
conèixer a la societat catalana la situació en la qual viuen la població refugiada de Palestina i difondre la
labor humanitària i de protecció que la UNRWA realitza des de fa més de 65 anys. A més, UNRWA
Catalunya treballa perquè entitats catalanes, tant públiques com privades, recolzin el manteniment dels
serveis a la població refugiada de Palestina a través de la UNRWA.

