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BARCELONA, CIUTAT REFUGI 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓ ALS NOIS I NOIES  

16 desembre 2016, de 9.45h a 12.00h 

Centre Convencions Internacional Barcelona (CCIB)  

Plaça de Willy Brandt 11-14 | 08019 Barcelona 

 

Es tracta d’una trobada que aplegarà prop de 600 nois i noies. És una activitat pedagògica i lúdica 
que té per objectiu presentar el tema d’enguany “Barcelona, ciutat refugi” i fer-ne una primera 
aproximació. Els nois i noies estaran repartits en diferents grups formats per vàries escoles. Els 
grups seran de 15-20 persones aproximadament. Cada grup anirà acompanyat per un monitor que 
dinamitzarà les diferents proves i indicarà els canvis entre una prova i l’altra.  
 
 

Programa de la jornada 
 

9.45h  Rebuda (per la porta d’accés A, veure plànol adjunt) i creació de grups 

intercentres al vestíbul 

 
10.00h  Activitats en grup entre passadís i vestíbul 
 

 - Jocs de coneixença 5’ 
 

 - Què és l’Audiència Pública? Què estem fent aquí? 5’ 
 

- Brainstorming: causes de les migracions 10’  
 
 - Gimcana 30’ 
 

Aquesta activitat té per objectiu que els infants visualitzin les dures conseqüències que té viure en 
un context de conflicte armat (desplaçaments forçats i morts). S’explica a l’alumnat que es troben 
en un país afectat per la guerra, en el qual han d’intentar fer vida normal, com anar a comprar, 
anar a l’escola o a l’institut... i que per fer-ho, han de moure’s per una graella, intentant creuar-la. 
El problema és que en el seu camí poden patir tota mena d’atacs. El grup ha de fer l’activitat en 
silenci. El joc acaba quan una part del grup aconsegueix creuar la graella, o bé quan tothom queda 
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eliminat del joc, o bé passats 30 minuts. 
Un cop acabat el taulell, el grup s’enfronta al creuament del riu. En aquest cas a cada grup es dóna 
un material (un tros de pont), insuficient per creuar el riu. L’objectiu és que s’adonin que només 
ajuntant-se amb el grup el costat, unint materials i esforços, poden creuar el riu.  

 
 

10.50h  Desplaçament al teatre 

 

11.00h  Parlaments: 

- Miguel Àngel Essomba, Comissionat d'Educació i Universitats 
- Ignasi Calbó Troyano, Director del Pla Barcelona Ciutat Refugi 

 
 

11.20h  Espectacle MURS (Companyia Frec a Frec amb Joan Monells) 
 
Al món sovint aixequem murs que fan que la comunicació entre els humans sigui cada cop més 
difícil. Moltes vegades per evitar arribar a acords s’aixequen murs que esdevenen infranquejables. 
En aquest espectacle parlem dels diferents tipus de murs i convidem a reflexionar sobre el paper 
dels refugiats al món. 
 
 
11.40h  Mannequin challenge!  

Després de l’espectacle farem un mannequin challenge amb tot l’alumnat i professorat alhora. Els 
participants hauran de prendre una postura corporal determinada i restar immòbils.  
 
 
11.50h  Tot junts al passadís: Abatem el mur! 

Aquesta activitat estarà muntada prèviament per l’equip de monitors i consistirà en abatre un mur 
que haurem fet amb caixes de cartró al passadís d’entrada a l’auditori. Aquesta serà una acció 
simbòlica no només per trencar amb estereotips i rumors sobre els immigrants sinó també per 
trencar amb les barreres físiques que impedeixen l’accés d’aquests al nostre i a d’altres països.  
 
 
12.00h  Fi de l’acte. Recollida de motxilles i jaquetes i sortida per la porta A  


