
  
   

 

Projecte 2863 
 
SUPORT ALS REFUGIATS I REFUGIADES DE DIFERENTS ORÍGENS, QUE 
ARRIBEN CERCANT ASIL A EUROPA PEL CORREDOR DELS BALCANS, 
MITJANÇANT LES ARTS ESCÈNIQUES I LA COMICITAT 

 

RESUM: 
 
La proposta contempla oferir suport emocional a la infància refugiada 
siriana, afganesa i iraquiana, mitjançant gires d'espectacles de diverses 
durades (30-45 minuts) fonamentats en la comicitat blanca i amable 
dels pallassos i pallasses, i la varietat del circ (acrobàcies i malabars). 
Les accions seran suaus però alegres, per tal d'afegir energia positiva 
però evitant esverar amb excessos d'energia els infants. L'acció 
persegueix sobretot actuar positivament en els processos de resiliència 
dels infants afectats per la guerra i per la situació de refugi. 

La tipologia de l'acció de Pallassos sense Fronteres possibilita entre 
altres coses: 

 Increment i desenvolupament de l’humor: els nens aprenen a 
fer bromes i a interpretar-les, aprenen jocs diferents, a riure 
d’elements dels quals normalment no riuen. 

 Millora de l'estat anímic: s'observa un major relaxament i una 
disminució de la tensió en els nens després dels espectacles. 

 Increment de l'autoestima: el fet que els artistes es barregin 
entre els infants i atenguin les seves demandes, els prestin 
atenció, fa que els nens se sentin més valorats i els fa sentir 
importants per uns moments. 

 Increment de les relacions interpersonals: s’observa com 
mitjançant els espectacles millora la relació entre els propis 
nens que assisteixen als espectacles, i també d’aquests amb 
els educadors, pel fet de que l'acció els dóna una base de 
relació en comú per establir-ne de noves. 

 Facilitar les tasques d'atenció als infants dutes a terme per 
altres organitzacions que donen suport als infants i que actuen 
en prevenció contra el tràfic de nens i nenes. 

L'entitat treballa de manera coordinada amb PSF internacional. La 
secció de PSF Catalunya ha realitzat una missió exploratòria i ha 
focalitzat les seves activitats als següents llocs: 

1. Gevgelija (Macedònia) - Vinojug: camp de trànsit de Grècia a 
Sèrbia. 

2. Preshevo (Sèrbia): centre on s'identifica i registra als refugiats 
per redireccionar-los a Croàcia. 

3. Belgrad (Sèrbia): plaça de l'estació d'autobusos, plaça de la 
Facultat d'Economia i centre de suport als sol·licitants d'asil. 

4. Petrovo Selo (Croàcia): pas fronterer on arriben els refugiats 
provinents del camp d'Opatavac. 

5. Bapska (Croàcia): pas fronterer entre Croàcia i Sèrbia on els 
refugiats esperen en fila els vehicles que els duran a 
Opatavac. 

6. Opatovac (Croàcia): camp de refugiats muntat per l'exèrcit on 
els refugiats passen no més de 48 hores  

Els recursos sol·licitats van imputats a despeses de logística. La feina dels pallassos i pallasses és 
voluntària. 
 

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL 

Sector: 
Suport psicosocial 
 
País / regió:  
Macedònia, Sèrbia, Croàcia / 
Balcans 
 
Durada: 
4 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Pallassos Sense Fronteres 
 
Entitat que executa:  
UNICEF, La Strada International, 
UNHCR 
 

Titulars de drets:  
Nens i nenes refugiats 
 
Pressupost 
 
Import total: 37.435,00 euros 
Import aprovat: 25.000,00 euros 

 

 

http://www.fonscatala.org/upload/archivos/20160613_0226Projecte_2863_Pallasos_S_F-Macedonia-Serbia-Croacia.pdf

