
 

 

 

Projecte 2928 
 
LA MEDITERRÀNIA, SOCIETAT D´ACOLLIDA PEL REFUGI DELS DRETS 

 
RESUM: 
 
El projecte en general intenta contribuir a la convivència intercultural 
com a valor a destacar en la societat d'acolliment catalana per a la 
promoció de la justícia global. Per aconseguir-ho es dissenyarà un 
documental web que es complementarà amb 12 eines pedagògiques i 
a més es realitzaran quatre jornades de presentació/sensibilització.  
  
L’objectiu és incrementar la reflexió i la visió crítica de la població 
catalana pel que fa a les diverses realitats existents de la població 
refugiada. Mitjançant els materials elaborats (documental web i les 
eines pedagògiques) i els seus continguts, es possibilita un vincle de 
proximitat i empatia cap a les diferents històries de vida mostrades al 
documental i, per tant, cap a la recerca i la garantia dels drets humans 
i del benestar de la població refugiada.  
  
Així, d’una banda la població catalana entra en contacte -partint del fet 
que es tracta d'una situació que, segons els diferents moments 
històrics i conflictes, pot ocórrer-li a qualsevol persona- amb les 
realitats expressades en els diferents relats de vida de les persones 
refugiades de la Mediterrània, i pot entendre millor les múltiples 
causes que han provocat la seva situació tot fent un especial èmfasi 
en la importància dels drets humans i el benestar de les persones, per 
sobre de la seva condició de refugiades. 
  
D’altra banda, la proposta, a més de dirigir-se a la població catalana 
en general, també pretén arribar específicament a persones 
educadors/es de l'àmbit formal/informal, que mitjançant la utilització 
del documental web i les seves 12 eines pedagògiques dirigides a la ciutadania catalana de diferents 
rangs d’edats (infància, joventut i ciutadania), podran convertir-se en agents multiplicadors/es que facilitin 
la sensibilització i la conscienciació sobre la realitat de la població refugiada, tot reconeixent el valor de les 
històries de vida com a mitjà d’aproximació a la situació de “refugiat/da” des d’un enfocament de drets 
humans, ressaltant valors com la convivència intercultural entre d’altres, sense els quals és complicat fer 
una acollida adequada de les persones refugiades. 
  
Els materials elaborats són virtuals, cosa que facilita l’accés a la informació d’un gran públic, però també 
s’ha considerat important la realització presencial de quatre jornades de sensibilització al territori català 
(una per província), amb una doble intenció: promoure el coneixement i la solidaritat de la societat cap a la 
població refugiada realitzant “diàlegs en viu” protagonitzats per persones que explicaran la seva història 
com a refugiades i que obriran el debat i la reflexió sobre la situació de refugiada i la seva acollida a la 
Mediterrània; i mostrar els materials pedagògics elaborats (documental web i eines pedagògiques) com a 
recurs útil per a la sensibilització d’altres persones en la temàtica per tal de poder fer-ne la màxima difusió. 

Àmbit: 
Elaboració d'un documental-web 
i eines pedagògiques + 4 
jornades 
 
Abast territorial:  
Tot el país  
 
Durada: 
12 mesos 
 
Entitat que executa:  
Metges del Món 
 
 
Pressupost 
 
Import total: 30.810,92 euros 
Import sol·licitat: 24.642,89 euros 
Import aprovat: 14.970,56 euros 

 


