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Cicle de cinema i drets humans
Des de Fora de Quadre duem a terme anualment
el Cicle de Cinema i Drets Humans des de l’any
2016. Durant el 2020 hem realitzat cinc sessions
educatives a través de l’audiovisual sobre els
drets humans per a joves d’entre 14 a 18 anys, i
degut a les restriccions pel covid19 hem adaptat
el cicle a grups bombolla a instituts, treballant
els següents temes:
• El racisme
• Orientació sexual i identitat de gènere
• La violència contra la dona
A les sessions es planteja el tema a través de
fragments audiovisuals de pel·lícules, documentals, animació, etc. i es fan dinàmiques de grup
també participatives al voltant de diferents aspectes dels valors que vulguem destacar. A cada
sessió comptem amb la participació d’entitats o
de persones activistes i expertes.
Es tracta de reflexionar sobre els drets humans
plantejant preguntes, posant en dubte creences
o prejudicis, qüestionant la realitat per tal que
l’alumnat raoni de manera crítica el sistema establert i puguin extreure conclusions pròpies.
A més a més, oferim al professorat material pedagògic pre i post-sessió de les diferents matèries perquè pugui fer activitats entorn al tema
escollit abans i després de la sessió i poder aprofundir-hi. També donem recursos varis com webs
de referència per seguir treballant, un llistat de
pel·lícules i documentals, glossari, etc.

Tot aquest material pedagògic està vinculat a les
competències bàsiques del Currículum d’Ensenyament. Però no només el lliguem als diferents
àmbits curriculars, sinó que treballem de manera
clara les competències transversals de l’educació en valors i emocions a través de l’empatia que
genera el mitjà audiovisual, posant-nos a la pell
de l’altre i reflexionant sobre el que ens suggereix
o ens fa sentir.
Els centres escolars que han participat del cicle durant el 2020 durant els mesos de novembre i desembre han estat: Rambla Prim, Lluís Vives i Premià de Mar, tots ells de barris diversos
de Barcelona i fins i tot d’un altre municipi, amb
l’assistència d’uns 130 alumnes de Quart d’ESO,
tercer d’IFE i PFI. Les entitats i testimonis que
ens han acompanyat han estat: SOS Racisme,
amb la presència del Cheikh Drame Tine, activista i membre del consell de SOS Racisme; Damian
Díaz, psicòleg i activista trans, i Mireia Casado,
activista feminista, actriu i directora de la CIA de
teatre La Melacòmica.
Aquest projecte és possible gràcies a l’Àrea de
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
de l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de
Barcelona i l’Institut Català de les Dones.
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Amazics: una diàspora forçada
El sud-est del Marroc, de majoria amaziga, és un
dels principals focus de migració marroquina cap
a Catalunya, malgrat ser una zona rica en recursos naturals.
Projecte de sensibilització realitzat amb la Casa
Amaziga de Catalunya gràcies a la Beca DevReporter que inclou un documental, una sèrie d’articles escrits i una carta de denúncia.r.
El documental (30mins) s’ha emès al Canal 33, el
26 d’octubre de 2020 i al DOC’s de betevé el 14
de març de 2020.
També s’ha projectat al febrer de 2020 a Manresa,
Sabadell i Cornellà de Llobregat. I a l’Àgora Juan
Andrés Benítez al març i juliol 2020. / Entrevista
a M’hamed Abdelouahed Allaoui de Casa Amaziga
a Radio Sabadell./ Emès al / Emès al I Festival
Devreporter el 29 d’abril de 2020. / Es pot visionar a la Veïnal, Xarxa per a una televisió comunitària a Barcelona.
Al diari ARA s’han publicat els següents articles:
“Amazics, una diàspora forçada”
“Només volem que ens diguin si els nostres fills
estan vius o morts”
“La llengua, l’assignatura pendent dels amazics”

El projecte tracta la identitat amaziga i el fet migratori cap a Catalunya, i de manera específica
de la població del sud-est del Marroc. Es parla de
l’espoli de recursos i les causes que porten a la
migració, i com a part d’aquest espoli de l’espoli de l’aigua, la degradació del medi ambient a la
regió i les repercussions que té la mina d’Imider
en les poblacions properes (manca de desenvolupament de la població local malgrat la riquesa
que genera la mina per al seu propi benefici). Es
parla de la pobresa i manca de desenvolupament
a la regió del sud-est del Marroc, conseqüència
d’unes polítiques discriminatòries al Marroc, i
també incidim en la falta de drets i llibertats al
país com una altra causa per la qual les persones
volen migrar.
Els objectius de transformació del projecte són
la sensibilització sobre les causes (i les vivències
reals) de les migracions, i per tant incidir sobre
el rebuig social. El projecte mostra com es migra
buscant accés a la llibertat, a la llibertat d’expressió, el dret a l’educació, a la salut...

Projecte realitzat amb el suport financer de la
UE, el projecte FrameVoiceReport, Lafede.cat,
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.
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troben en el país d’acollida o arribada. Prefereixen
mostrar la cara feliç del seu projecte migratori que
compensi el seu abandó i el seu desarrelament en el
seu territori (país) d’origen. Per això, un dels objectius
no plantejats d’entrada en el projecte i que creem
que l’hem assolit era el de que “els amazics que hagin emigrat optin per dir i explicar la veritat sobre les
seves experiències individuals d’emigració i evitar la
exageració fantasiosa de la vivència migratòria ”. En
el documental mostrem a familiars de joves desapareguts a l’Estret quan intentaven arribar a l’Estat espanyol. La mare d’un dels joves ens explica que el seu
fill sempre rebia dels seus iguals missatges i imatges
encoratjadors sobre la realitat a Catalunya, i això,
segons la mare, segur el va empènyer a decidir-se a
migrar. Al mostrar el documental a joves a Catalunya
que van fer aquest viatge anteriorment, han reflexionat sobre la perillositat de donar un missatge massa
positiu sobre la realitat a Catalunya, quan sovint el
que es troben en arribar és pitjor del que imagina la
població d’origen.

Hem volgut que les persones a Catalunya entenguin
qui són les persones amazigues: sovint es confon
tothom com a marroquins, o, fins i tot, àrabs. La incomprensió i inadaptació del sistema (institucions,
professionals, veïns i veïnes) en aquest sentit, fan que
se’ls donin materials en àrab, traduccions de l’àrab,
etc. que no és la llengua pròpia, i per tant se’ls posa
en dificultats afegides per desconeixement i incomprensió per part de les institucions. Per tant, es vol
aconseguir adaptar el procés d’acollida de les perso-

nes amazigues a les seves realitats (idioma, escriptura, comprensió del context social...).
El projecte també ha servit perquè persones del sudest del Marroc que han vist el documental a Catalunya replantegessin la forma com expliquen el seu fet
migratori cap als seus familiars o persones properes
al lloc d’origen. De forma general, en molts processos
migratoris, les persones no solen i no volen explicar
la realitat i les diferents dificultats i obstacles que es
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Vídeos de les Jornades “Economies Feministes a l’aula,
Transformar l’Escola per a posar la Vida al Centre”

Jornades organitzades per Edualter gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona i l’ACCD.
Un espai per a compartir les reflexions, els reptes,
obstacles i oportunitats per a incorporar la perspectiva de l’Economia Feminista en l’educació. Anàlisi
crítica del sistema econòmic actual, foment d’una
cultura de cures en la comunitat educativa, construcció conjunta de pràctiques i sabers alternatius
Des de Fora de Quadre vam realitzar els vídeos que
recull les diferents taules de debat de les jornades.
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Vídeo premi ICIP Alfons Banda
Des de Fora de Quadre vam realitzar un vídeo per donar a conèixer el Premi ICIP Alfons Banda, que té per
objectiu recompensar els treballs de l’alumnat de segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i
d’educació postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior) que promoguin l’anàlisi i
l’obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d’una cultura de pau o l’aplicació pràctica de
la gestió no violenta dels conflictes.
https://vimeo.com/528265176
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Curtumetratge “Tothom és especial”
Aquest projecte de curt és una adaptació de
l’obra de teatre social realitzada durant el curs
2019-2020 en el taller de teatre social del Casal
de joves del Palau Alòs, conduit per ImpactaT,
dins el projecte Roda rodem de la Fundació la
Roda.
Durant el mes de juliol vam realitzar el rodatge
d’aquesta peça audiovisual interpretada per joves
amb diversitat funcional i que explica, a través
de diferents situacions de marginació i incomprensió, les dificultats que tenen per bellugar-se
pel món amb normalitat i plena acceptació. Un
curt doncs que vol trencar amb estereotips d’un
col·lectiu poc visibilitzat i que reivindica ple respecte i tolerància cap a la diferència, perquè tal i
com diu el seu títol: tothom és especial.
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Documental “Trencant barreres.
Teatre social al barri de Verdum”
El documental recull 4 anys d’un projecte on el
teatre ha estat l’eina d’unió, amistat i aprenentatge d’un grup de joves i un grup de dones grans
del barri de Verdum de Barcelona, i que ha estat
realitzat per Impactat Intervencions Teatrals i la
col·laboració de Pla Comunitari De Verdum i Fundació Pare Manel, en un projecte de Fundació la
Roda.
El documental mostra des dels inicis d’aquesta
proposta de teatre comunitari i intergeneracional que es va posar el repte d’unir en un mateix
espai creatiu a joves i dones grans fins el final, on
al llarg de més de quatre anys van realitzar 4 peces teatrals que van representar en un format de
teatre fòrum per diferents Centres Cívics i espais
culturals de la ciutat.
Un recorregut vital per un grup de joves que ha
crescut en el desenvolupament del projecte, passant de ser adolescents amb situacions familiars
i personals complicades a joves empoderats. I
per un grup de dones grans que, gràcies a l’eina
del teatre, han sortit dels seus espais domèstics
per obrir perspectives i explorar altres dimensions, mantenint-se motivades i estimulades al
llarg de tot el procés. També ha estat un espai on
han trencat prejudicis entre gent gran i gent jove
i on han après a comprendre’s, cuidar-se i estimar-se conjuntament.
https://vimeo.com/524236540
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Planeta dels contes 2020. Gravació i edició de contes amb
valors de diferents companyies de teatre infantil de Catalunya.
Treballem amb la Fundació la Roda en el projecte “El
planeta dels contes” que té com a objectius: compartir amb els més menuts moments màgics, connectar
amb la cultura local i d’arreu del món i fomentar la
lectura. I sobretot, treballar valors mediambientals,
de gènere, interculturals o de consum responsable,
entre d’altres. Realitzem i editem els vídeos dels contes des del 2017. Enguany hem gravat 15 contes de
les companyies de teatre infantil: Teia Moner, Patawa,
Galliot teatre, Alma i la mar de contes, Violeta Antò,
El Guecko con botas, La Puntual, Joan Casas, Estenedor Teatre i Tanaka Teatre.
https://www.elplanetadelscontes.cat/
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Deslimita’m 2020. Trobada de teatre
social per a joves.
“Deslimita’m” és una trobada de teatre social
realitzat per joves, dinamitzat i coordinat per
l’Associació ImpactaT dins un projecte de Fundació La Roda. Utilitzen l’eina del teatre social
amb joves per plantejar conflictes i preocupacions quotidianes. Les pors, les addiccions, els
models de família, el bullying o la influència del
mòbil en les nostres vides són alguns dels temes
que reflecteixen en les seves creacions. Quina
millor manera d’afrontar-se a les dificultats que
fent una peça teatral d’allò que costa resoldre?
Aquesta és la idea de rerefons d’aquests tallers
de teatre social, “Actuem”, realitzats a instituts,
casals i centres de joves durant tot el curs escolar i que finalitza amb la creació d’una peça
teatral que s’interpreta un dia en el teatre Barts
davant el públic.

formadores qui van gravar l’evolució dels tallers
i la preparació de les obres, que van girar totes
entorn al tema del confinament i el coronavirus i
com els havia afectat en les seves vides. Tampoc
no es va poder realitzar la mostra al teatre Barts,
i en canvi es va fer una sessió amb aforament reduït (només dels grups de joves participants) al
Palau Alòs. Fora de Quadre vam gravar la sessió i
vam editar el vídeo que es va difondre posteriorment per les xarxes, així com també vam editar el
vídeo del seguiment dels tallers amb les imatges
que ens van facilitar els diferents grups de teatre
i que també es va difodre per les xarxes.
https://www.foradequadre.org/projectes/teatre-social/deslimitam/
https://vimeo.com/528760652

Fora de Quadre elabora des del 2015 els vídeos
que es projecten el dia de la mostra Deslimita’m, on es segueixen les passes d’aquests joves
que s’han enfrontat tant a les seves dificultats,
com al repte de preparar una obra de teatre, i on
reflexionen sobre tot el que el teatre social els
aporta. Una eina a través de la qual aprenen a comunicar-se, conviure, conèixer diferents punts
de vista i posar-se a la pell d’altres persones.
Enguany, però, degut a les mesures restrictives
de la Covid19 no van poder realitzar amb normalitat els tallers i van haver de fer la majoria
de les sessions online sent els mateixos joves o
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La Veïnal, xarxa per a una televisió
comunitària
El 2020 ha sigut un any clau pel projecte de la
Veïnal TV, xarxa per una televisió comunitària
de Barcelona. Després de tres anys construint
col·lectivament aquest projecte, tot i la pandèmia, hem començat a executar-ho.
La crisi sociosanitària que vam viure des del març,
va fer que el projecte sortís d’una forma diferent
a la que havíem dissenyat. La impossibilitat d’aterrar el projecte al terreny ens va obligar a partir
d’una lògica diferent, sense modificar, però, els
seus objectius bàsics.
Així, vam sortir enmig del confinament amb la
proposta de #Femlaveinaldesdecasa, en un moment en que l’aillament social va fer imprescindible la comunicació audiovisual per expressar-nos,
comunicar-nos i articular les comunitats. El
llançament va ser tot un èxit i nombroses entitats i veïnes van participar aportant contingut
audiovisual a la web.
Tot i així, no van perdre de vista l’objectiu d’anar
construint la Veïnal des dels barris.
Una vegada va començar el desconfinament, vam
tornar a la idea de construir el projecte des dels
barris i començar a treballar fent acompanyaments audiovisuals arreu del territori. Alhora,
que no vam deixar de banda la visibilització dels
continguts audiovisuals que ens compartien els
veïns i veïnes de la ciutat. Seguint aquesta lògica,
vam començar a articular Holons de la Veïnal en
dos territoris: Poble-Sec i Sant Andreu.

A més, amb la pandèmia i la sortida pública del
projecte, vam tenir un altre repte respecte la comunitat del grup motor: com organitzar-nos des
del confinament amb l’afectació personal i laboral de les entitats, que ens estava suposant parar
la majoria de les nostres activitats? També vam
anar fent més efectiva la pràctica de l’Holocràcia
i vam treballar per redistribuir els Holons amb
una lògica més adequada a les persones i les entitats que hi érem. Formem part del grup motor
de la Veïnal juntament amb: Quepo, Càmeres i acció, Teleduca, El Parlante, Ubutv, Paso a paso, La
Mosca i Telenoika.
https://www.laveinal.cat/
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