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El Petites Accions de Benvinguda d’avui es realitzat al Casal de barri Bac de Roda-Poble Nou.
Són les 17.30h i plou, però al casal s'està molt bé. Comencem amb una dinàmica de
presentació, si parlem d’accions de benvinguda, la primera sempre hauria de ser presentar-nos
i adreçar-nos a la persona pel seu nom. Passarem la tarda juntes, així que... nom, si
representem a alguna entitat i què esperem d’aquesta formació. Continuem analitzant la
diferència entre turista, rodamón, viatger, refugiada, immigrant, visitant... són rols de persones
en moviment, però que afecten de diferent manera la vida quotidiana d’un ciutat i per tant, amb
atribucions i percepcions també diferenciades. Tot i que a una ciutat com Barcelona el turisme
té força connotacions negatives, totes coincidim que les atribucions més negatives serien per
les persones refugiades i migrades. Ens centrem en aquestes i identifiquem quins són els
estereotips, prejudicis i rumors que més circulen sobre aquestes persones.

Són exigents, fan llàstima, pobres, perillosos, tots són igual
(homogeneïtat), desvalguts, ens envaeixen, estan de moda,
terroristes...

GENT EN MOVIMENT
Fem un joc per identificar si nosaltres mateixes, els nostres
familiars i amistats som persones en moviment. Això ens serveix
per identificar aquells elements que quan hem viatjat o viscut a
una altra ciutat o país, ens han fet sentir com a casa o fora de
lloc. Són elements que després recuperarem per dissenyar les
nostres petites accions de benvinguda.
Com
casa: conèixer la llengua, tenir acompanyament i
informació sobre estructures socials (educació, sanitat....) i codis
culturals, tenir xarxa, tenir un bona situació personal i de partida,
haver viatjat de manera voluntària, tenir situació administrativa
regular, provenir d’un país o una cultura ben considerada en el
país d’acollida, actitud de la gent oberta i inclusiva, una salutació,
simpatia, serveis d'acollida...
Fora de lloc: no conèixer la llengua, estereotips i prejudicis, no
tenir amics/xarxa; no conèixer estructura social i codis culturals,
tenir situació administrativa irregular, no haver escollit el viatge
voluntàriament…
Per entrar en matèria treballem en parelles sobre històries de vida
de joves que han hagut de marxar del seu país de manera
forçada, esdevenint refugiats i refugiades en diversos països i per
diferents causes: guerra, dictadura, homofòbia, matrimonis
forçats....

REFUGI I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per compartir les històries cada parella escull un mitjà de
comunicació i un format. Tenim la presentació d’un documental,
un Saber y ganar, un programa d’entrevistes i un programa
sensacionalista. Reflexionem sobre la importància dels mitjans
de comunicació en la construcció de la realitat, i en aquest cas,
de les persones en situació de refugi. També del paper que
podem tenir cadascuna de nosaltres com transmissores d’una
informació estereotipada o pel contrari, afavorint una transmissió
de la informació crítica, reflexiva i respectuosa amb la diversitat.
Continuem amb dinàmiques de petit grup per analitzar els
conceptes més rellevants en relació al refugi i l’asil. Construcció
de murs i fronteres en l’Europa fortalesa, possibilitat de creació
de vies segures, racisme i augment de la xenofòbia i accions de
solidaritat, transformació i convivència. Identifiquem l’art com un
mitjà per fomentar relacions de convivència, per activar accions
de sensibilització i generar transformacions. Nosaltres utilitzarem
la dansa com a dispositiu per promoure noves relacions
interpersonals.

MENJAR
PASSEJAR
FER DE GUIA PER DONAR A CONÈIXER
LA CIUTAT
JUGAR PETANCA
CONTAR UN CONTE
ESCOLTAR I BALLAR MÚSICA
JUNTAR-SE PER TOCAR INSTRUMENTS

Aquestes accions són les que convertirem en una petita coreografia, que en aquesta ocasió, serà
només per nosaltres, perquè no farem l’acció de sensibilització al carrer. Tot i així, si farem una
Petita Acció de Benvinguda conjunta. Durant tot el taller hem anant elaborant un mural. Decidir
col·lectivament el destí d’aquest mural, és l’acció de sensibilització que donarà continuïtat al taller
per convidar a més gent a reflexionar i activar més Petites Accions de Benvinguda. Una de les
participants forma part de l’AMPA de l’Escola Pare Poveda de Vallcarca. Decidim que el mural
anirà a les parets de l’escola.

MURAL DEL TALLER

EL POTS VEURE A L’ESCOLA PARE POVEDA (VALLCARCA)

VALORACIONS I COMENTARIS
o La combinació de metodologies, fent una part més teòrica i una part més vivencial.
o L’obertura personal, experimentar els propis límits i fronteres.
o L’oportunitat per conèixer més gent i entitats del barri.
o Sorpresa davant les metodologies, m'esperava un taller amb format xerrada.
o Les dinàmiques participatives que afavoreixen relacions de convivència i creació conjunta de continguts.
o La creació d’un mural que queda com a producte del taller.

VOLS SABER
MÉS SOBRE
EL TALLER?
VIDEO AL CANAL DE
YOUTUBE BCN
ANTIRUMORS

Petites accions de benvinguda forma part del Catàleg
d’activitats Antirumors de l’Ajuntament de Barclona.
Pots sol·licitar l’activitat a través del formulari aquí

www.lorelacional.org

