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RE-CREANT EL REFUGI: Una immersió creativa
i social entre refugiats i estudiants
Estudiants de comunicació audiovisual, periodisme, art dramàtic i psicologia
presenten els resultats del Workshop "Re-Creant el Refugi" a l'Auditori de l'FCRI
Blanquerna el proper 4 de juliol a les 19h
"Re-Creant el Refugi", és un workshop de l’Associació Ojalá Projects on estudiants universitaris de
Barcelona van realitzar un treball d'investigació i co-creació creativa amb refugiats que durant el passat
mes d’abril a Atenes.
Estudiants d'Eòlia, Escola Superior d’Art Dramà c, juntament amb estudiants de comunicació
audiovisual i periodisme de l'FCRI Blanquerna, URL i una estudiant de psicologia de la UB, varen
viatjar a Atenes per treballar la creativitat com a eina d’empoderament en joves i dones així com per fer
difusió de la seva situació. Aquest mes de juliol, part de l'equip torna a Atenes per continuar amb un
dels projectes realitzats amb embarassades refugiades sota el lema Tenemos algo en común (todos
hemos sido bebés).
Cada projecte va incidir en un col·lectius de refugiats d’extrema vulnerabilitat:


Joves no acompanyats amb qui es va treballar per a la creació i execució de la cançó i el
Videoclip We are all refugees.



Dones refugiades embarassades, moltes vegades a causa de violacions durant el camí cap a
una vida digna. Amb elles, es va treballar-se un teaser sobre la Maternitat en trànsit, una
prèvia del documental, el proper mes de juliol i que té com a objectiu fer difusió i revertir la seva
situació la dels nadons refugiats. Un escenari totalment desconegut ﬁns ara que inclou
robatoris de bebés, extorsió per part de la maﬁa, entre d’altres desencadenants derivats d’un
procés migratori. Aquest documental, es gravarà conjuntament amb elles.

-

Famílies i nens treballant en un vídeo sobre la 5th School Squat, un centre abandonat i
ocupat on viuen, que funciona seguint el model de l'autogestió. El motiu de la seva realització
va servir per fer difusió sobre com conviuen més de tres-centes persones en un moment
d'incertesa i desesperació on la dreta augmenta en els governs. El desallotjament dels squats a
Atenes és cada vegada més freqüent i l’alternativa al squat implica haver de viure al carrer, fet
que afecta a nens, famílies, dones, homes i joves que han fugit de la guerra i estan a l’espera de
reconstruir el seu futur.

L'Associació Ojalá Projects, ha recopilat tot el procés creatiu dels estudiants en un curt documental
també creat i editat pels estudiants. Aquest documental porta per títol el nom del Workshop: Re-creant
el Refugi, i pretén fer difusió de la situació dels refugiats a les portes d'Europa i apropar la seva realitat
al ciutadà-espectador europeu deixant un missatge clar: que la creativitat és una eina poderosa per
l’empoderament i la consciència social.
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# TENEMOS ALGO EN COMÚN: TODOS HEMOS SIDO BEBÉS
Una campanya de recaptació de fons perquè dones embarassades refugiades,
moltes vegades de violacions durant el procés migratori, gravin el seu propi
documental explicant la seva realitat silenciada
Tenim alguna cosa en comú (web: www.tenemosalgoencomun.com ), és una campanya que pretén fer
possible que mares refugiades i embarassades gravin un documental des del 08 ﬁns al 22 de juliol.
Tant el projecte com la campanya de recaptació i els tallers estan dirigits per tres estudiants de
comunicació, una de psicologia i Ojalá Projects.
Ser refugiada, dona i embarassada són tres indicadors que augmenten el nivell d'opressió. És per això
que vam decidir col·laborar amb el Projecte Humanitat, un ediﬁci del centre d'Atenes que pretén donar
una atenció especial a dones embarassades de qualsevol procedència i en període de lactància.
L'embaràs com l'origen de tot, l'origen de la vida. És per aquest motiu que considerem que és important
difondre -i que elles facin difusió- sobre aquest procés de creació i vida tan complex i màgic alhora.
Què suposa haver de fer front a la impossibilitat de garantir l'escolarització al teu ﬁll o el fet de no saber
quines seran les condicions de vida i salut del teu nadó dins d'una setmana o tres mesos?
L'objectiu de Tenemos algo en común, todos hemos sido bebés és aportar refugiades embarassades
les eines necessàries perquè expliquin què suposa ser mare en el procés migratori i poder elaborar amb
aquests relats un documental de no ﬁcció. A l'abril vam realitzar un teaser. Al juliol, realitzarem una
sèrie de tallers on formarem a les dones amb les tècniques bàsiques de cambra perquè puguin ser
autosuﬁcients per documentar les seves vivències.
El documental pretén donar difusió a dones embarassades que han estat violades en el procés
migratori. La ﬁnalitat última consisteix en plasmar l'experiència de ser mare en un procés migratori des
de l'òptica de la mare migrant. Des del moment en què donem els recursos necessaris al col·lectiu per
explicar i difondre de la manera en què vulguin seva vivència, ens proposem, a més, revertir la seva
situació i empoderar-les.
Per més informació contacteu a la nostra web: www.tenemosalgoencomun.com,
o envieu-nos un correu a: hola@tenemosalgoencomun.com

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
Dijous 4 de juliol 2019 a les 19h
c/ Valldonzella, 12 - Auditori Blanquerna
Es prega conﬁrmar assistència a info@ojalaprojects.com
Per a + info: www.ojalaprojects.com o 678 719 018 / 654 637 761
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