Som un associació de Barcelona que treballa en l’educació i la
cultura des de l’àmbit de la cooperació internacional a Grècia. Pel
que fa a l’entorn local, actuem a Catalunya i al País Basc intervenint
en el conflicte de les persones refugiades.
Tenim dos programes d’acció dins l’associació: el primer engloba
els projectes educatius i culturals per a persones refugiades
atrapades a Grècia, a través del qual hem creat quatre escoles
d’educació no formal en diferents camps de refugiats i zones
urbanes en l’últim any. També participem en els working grups
i som membres dels fòrums nacionals (nord de Grècia) per a la
coordinació, tant de projectes humanitaris i de desenvolupament
com del sector educatiu per a persones refugiades.
El segon programa compta amb projectes d’informació,
sensibilització i intercanvi cultural a Catalunya des de la
perspectiva artística, educativa i lingüística.
La associació neix a Idomeni (nord de Grècia) el març de 2016 i és
registrada a Barcelona i Thessaloniki (Grècia) al setembre de 2016.

GRÈCIA

CULTURA, EDUCACIÓ I INTEGRACIÓ
DE LES PERSONES REFUGIADES
IDOMENI
CULTURAL
CENTER

Idomeni era un camp de pagesos on es van quedar atrapades més de 10.000
persones refugiades: no hi havia escoles ni activitats culturals ni per a nens
ni per a adults.
Refugiats i voluntaris internacionals van treballar conjuntament per organitzar-hi classes i crear un espai segur, tant per a nens com per a adults, amb la
idea que poguessin continuar aprenent i desenvolupant-se en el camp.
El projecte d’Idomeni també acollia multitud d’esdeveniments culturals,
musicals i artístics, actuacions i cinema. El Centre Cultural d’Idomeni es va
convertir ràpidament en un important recurs dintre del camp, amb més de
150 nens i 80 adults que participaven en classes i tallers.
S’hi va desenvolupar un model eficaç i sostenible per a un centre cultural i
una escola basada en l’apoderament i participació directa dels refugiats en
el projecte, conjuntament amb el suport del voluntariat internacional, en les
tasques de coordinació, ensenyament de llengües estrangeres i aprovisionament de material i logística.
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El projecte tenia cinc components:
1. Construcció d’un espai físic per a les activitat culturals i d’aprenentatge
2. Programa educatiu per a nens i adults
3. Programa cultural per a nens i adults
4. Menjador per a estudiants i participants
5. Suport psicològic

SOUNIO
CULTURAL
CENTER

El camp de Sounio es troba a 60 km al sud de la capital de Grècia en la regió
d’Àtica. Va obrir al març del 2016 amb una capacitat de 400 persones, provinents de Síria, l’ Iraq i l’Afganistan.
El centre cultural d’OCC a Sounio es va iniciar a principis de juny de 2016 i,
a finals de setembre, es va traspassar a una altra organització local grega.
Aquest va ser el primer projecte en camps oficials militaritzats.
Aquest projecte tenia quatre àrees de treball: construcció d’un espai físic
per a les activitat culturals i d’aprenentatge, programa educatiu per a nens
i adults, programa cultural per a nens i adults, i la dinamització i suport en
els diferents serveis del camp. En totes les àrees es mantenien els següents
objectius:
1. Apoderar els refugiats a través de l’assumpció de responsabilitats
(professorat, coordinació i administració dels projectes), amb l’oferiment d’una ocupació i la continuïtat de les seves habilitats professionals.
2. Crear un ambient segur i estructurat dins els camps de refugiats on
els infants poguessin jugar, aprendre i continuar un desenvolupament sa.
3. Proporcionar un espai per a nens i adults per a l’expressió creativa i
fomentar el sentit de comunitat, així com per desenvolupar habilitats
acadèmiques, socials, físiques, i calmar l’estrès i l’angoixa.
4. Facilitar l’intercanvi cultural entre refugiats, comunitat local grega i
voluntariat internacional.

3

Culture without borders
www.openculturalcenter.org

CHERSO
CULTURAL
CENTER

El camp de Cherso va obrir al febrer de 2016 amb una capacitat de 2.000
persones. Aquest camp tampoc no tenia activitats educatives i culturals, així
que, a principis de juny, es va decidir obrir-hi un centre cultural amb la col·laboració d’InterEuropean Human Aid Organisation (IHA).
Les árees de treball i objectius van ser en la mateixa línia que el projecte
Cherso Cultural Center.
Aquest camp va ser evacuat al novembre, ja que les infraestructures no eren
aptes per al fred de l’hivern, entre altres coses.

POLIKASTRO
CULTURAL
CENTER

El projecte Polikastro Cultural Center va néixer al febrer de 2017 per donar
suport educatiu, cultural i d’integració a les noves iniciatives habitacionals
per a les persones refugiades a Grècia. Poc a poc, més persones refugiades
van abandonant els camps i són traslladades a cases i apartaments, per
projectes integrals que en faciliten la integració i milloren l’economia local
grega.
Actualment, l’objectiu d’OCC és donar suport educatiu a les zones urbanes
més que als camps, per facilitar la integració de les persones refugiades i col·
laborar amb la desaparició dels camps en la mesura del que sigui possible.
A Polikastro hi viuen unes 100 persones refugiades i va en augment. Els projectes a Polikastro tenen components educatius, culturals i vocacionals; a
més, s’estableixen vincles amb escoles i institucions públiques.
Des d’OCC, els objectius d’aquest projecte son:
• Donar suport a les escoles públiques gregues construint ponts entre
les famílies refugiades i el professorat de les escoles gregues. Això es
fa ajudant en el registre de nens i nenes a les escoles i advocant per
a què ho facin, ajudant a monitoritzar l’assistència del nens i nenes a
les escoles i incrementant-la en la mesura del possible.
• Complementar el currículum educatiu de les escoles, a través de suport en els deures i reforç en les àrees que la persona refugiada necessiti: matemàtiques, anglès, grec, etc.
• Donar educació no formal als nens i nenes que no estiguin registrats
en escoles gregues.
• Organitzar activitats culturals, socials i de lleure per a totes les edats.
• Donar formació vocacional a adults i facilitar-los la integració professional i acadèmica.
Per assolir els objectius, s’han llogat dos locals en el carrer principal del municipi i es compta amb un equip de 15 voluntaris internacionals, grecs i sirians.
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ESPANYA

INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I
INTERCANVI CULTURAL
Aquest programa es du a terme a Espanya, més centrat en les àrees de Catalunya i el País Basc. Consisteix en projectes d’informació, sensibilització,
integració i intercanvi cultural des de la perspectiva artística, educativa i lingüística.
Els projectes actuals son els següents:
• Conte “Amic Meu”: llibre fet a l’escola del camp de refugiats de Cherso, que explica la seva realitat des dels ulls dels infants i a través d’il·
lustracions i textos.
• Exposició fotogràfica “Porta oberta, frontera tancada”: mostra itinerant de fotografies que reflecteixen la vida en el camps de refugiats.
• Projecte “Escola Refugi”: xerrades informatives i tallers de sensibilització sobre la realitat dels refugiats, amb què també es busca obrir
debats dintre les aules. Van dirigides a educació primària, secundària
i batxillerat.
• Projecte “Free Arabic Courses”: organització i coordinació de classes
d’àrab impartides per persones refugiades.
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En ambdós programes es compta amb la coordinació i participació tant de voluntaris com de persones refugiades dins els
nostres equips.
Paral·lelament s’estan teixint afinitats i intercanviant opinions, així com iniciant col·laboracions amb la comunitat educativa de Catalunya per a què sorgeixin noves propostes d’acció,
informació i conscienciació sobre la realitat de les persones
refugiades, trencant estereotips i promovent Catalunya com a
terra d’acollida.

Contacta’ns
www.openculturalcenter.org
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