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JUSTIFICACIÓ
Colors del Món està desenvolupant des de fa anys el projecte TERI KOFO: acompanyament de
joves africans en situació d’extrema vulnerabilitat. És un projecte que pretén acompanyar a joves
africans que viuen en una situació d’extrema pobresa i sense documentació regular (principal raó
per la qual viuen en aquesta situació). Tenim l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida donantlos suport en cobrir les seves necessitats bàsiques, proporcionant-los un acompanyament
socioeducatiu i en la descoberta i enteniment d’aquesta nova societat d’acollida dels beneficiaris.
Volem ser al seu costat i acompanyar-los fins aconseguir millorar la seva situació... quan un noi
“marxa” de l’entitat i només el veiem a les trobades o quan ens ve a visitar per nosaltres és un
èxit!
Després d’anys d’estar al costat de joves amb aquestes circumstàncies, ens hem adonat que hi ha
un abisme entre la imatge que té la ciutadania en general i qui són aquests joves en realitat. On
uns hi veuen “els nous pobres de Sabadell”, els nois hi veuen “una opció per sobreviure”; on uns
prefereixen no mirar perquè em fa massa pena (o ràbia), els nois ho viuen com una feina; on els
primers veuen uns pobres que han hagut de deixar el seu país perquè no podien ni menjar, els
nois es reconeixen com a vencedors ja que han aconseguit arribar a un país que a la llarga li farà
realitat el seu somni de viure millor ells i les seves famílies... on uns veuen fracàs, els nois hi veuen
èxit... uns dificultats i els altres esperança...
No conèixer-nos té riscos importants: estereotips que poden portar a prejudicis i aquests poden
portar a discriminació i racisme. Eps! Però per ambdues parts!
Per un altre cantó, tenim clar que donar veu a aquests joves és una manera d’empoderar-los. I
l’empoderament és necessari per poder continuar resistint amb algunes de les situacions que
actualment estan vivint. Empoderar-se per continuar, reconèixer-se com a persona vàlida i seguir
lluitant fins aconseguir invertir les circumstàncies.
Per tot això, aquest any volem continuar incidint en la línia de sensibilització i d’apropament
d’aquesta realitat a la població en general. Volem contribuir a fer una societat més justa i més
solidària, volem ser una plataforma social perquè les persones de peu puguin lluitar també per un
món més just. Volem lluitar i denunciar la discriminació que en reiterades ocasions persones amb
unes situacions tant complicades viuen, sempre en silenci. I pensem que la millor manera és
apropar-nos com a entitat i els propis joves als ciutadans i ciutadanes de Sabadell.

OBJECTIUS
L’objectiu general:
Donar a conèixer l’entitat Colors del Món i la seva tasca per poder contribuir a la consciència
social i a l’augment d’autofinançament de l’associació.
Els objectius específics els definim en:
1. Sensibilitzar a la població en general de la realitat en la que viuen alguns dels nostres
veïns i veïnes de Sabadell.
2. Augmentar el número de socis i sòcies de l’entitat per enfortir les bases de
l’autofinançament.
3. Oferir espais per donar veu als joves tot apropant la seva realitat i procés vital a la
ciutadania.
4. Desmuntar perjudicis socialment instaurats respecte a les persones que atenem.

ACTIVITATS
Les activitats a realitzar per aconseguir els objectius es concreten en:
-

Exposició itinerant.

-

Compartim la nostra història (col·lecció de fascicles amb experiències vitals relatades pels
propis nois).

Pensem fermament que la difusió ha de continuar essent una de les línies de treball més potents
de l’associació, ja que aquesta contribueix a trencar la invisibilitat que aquestes persones pateixen
en el seu dia a dia, compartint espais i experiències mútues. Aquesta difusió ens pot servir per:
1. Donar el conèixer el projecte a diferents persones de la ciutat que per pròpia voluntat no
s’interessarien per aquesta entitat. Considerem que la manera d’apropar-nos a aquestes
persones ha de ser trencant els estereotips i perjudicis instaurats, així com provocant una
empatia amb les persones ateses a l’entitat, sense caure en processos de caritat,
assistencialisme o compassió, sinó des del respecte i la consciència crítica.
2. Oferir a les persones crítiques socialment i que no estant d’acord amb aquesta realitat
discriminatòria que ens envolta, la possibilitat d’implicar-se en aquest projecte que
intenta canviar aquesta realitat. S’ofereixen diferents maneres de combatre la realitat:
i. Fent-se sòcies i socis de l’entitat, amb el compromís que els diners
provinents de les sòcies són íntegrament utilitzats per intentar cobrir les
necessitats bàsiques dels i les beneficiaries.
ii. Fent-se voluntaris i voluntàries de l’entitat, oferint un ampli ventall de
possibilitats que s’adapti a les necessitats i desitjos de cada persona. Hi ha
molta feina a fer!

3. Si aconseguim més persones que hi col·laborin (especialment econòmicament):
i. Podrem atendre a més beneficiaris i
ii. Augmentarem el nostre autofinançament per poder continuar millorant
en l’execució d’objectius.

Exposició itinerant
Aquesta activitat consisteix en realitzar una exposició amb l’objectiu que reflecteixi la realitat de
les persones que atenem. L’exposició consistirà en una part de fotografies i una altra de relat
(entrevistes, descripció...), resultat d’un procés de creació de les persones ateses a l’entitat que
decidiran qui i què volen (i creuen important) transmetre, tenint com a eix vertebrador de
l’exposició el respecte, la comprensió i l’empatia entre la ciutadania.
Tot i que la temàtica de l’exposició anirà a càrrec de les persones participants en aquesta, l’esbós
de la proposta aniria encarada envers els següents temes:
 Presentació: edat, país d’origen, hobbies, somnis...
 El procés migratori (característiques més destacades): motius pels quals va marxar,
objectius que pretenia assolir, sensacions, emocions....
 El dia a dia a Sabadell: com va arribar a la ciutat, què li agrada d’aquesta, què pensa que
es podria millorar, anècdotes.... I un apartat de com és el seu dia a dia recollint ferralla i
motius pels quals es troba en aquesta situació...).
Voldríem posar especial atenció en l’últim punt descrit en aquest esbós, ja que creiem important
remarcar la idea que aquestes persones també viuen a Sabadell, que comparteixen vivències i
espais a la mateixa ciutat que el públic objectiu de l’exposició. Creiem necessari posar en
evidència la desinformació existent al voltant d’aquest col·lectiu i la situació de marginació en la
què viuen.
Ens agradaria destacar la intenció d’introduir a l’exposició la vivència d’una noia (hem atès a dues
noies, actualment la noia també recull ferralla) ja que, tot i que són una minoria en aquest
col·lectiu, també n’hi ha. I hem de tenir clar que, pel fet de ser dona, es troba amb una triple
vulnerabilitat: dona, d’origen immigrant i en una feina on predominen els homes.
La proposta de Colors del Món és realitzar una exposició itinerant que es pugui veure en diferents
espais d’ús públic de la ciutat de Sabadell (centres cívics, casals d’avis, biblioteques...) i que pugui
formar part de la programació d’algunes festivitats organitzades per l’Ajuntament amb temàtica
de lluita contra la xenofòbia i el racisme (com per exemple Mescla’t). També, pretenem moure
l’exposició a diferents locals culturals i/o bars de la ciutat que gaudeixen d’un espai per a
exposicions fotogràfiques; així com exposar-la en les pròpies activitats que organitza l’entitat (per
exemple el Dinar Africà).

Un dels punts més interessants és empoderar els beneficiaris i que ells siguin presents a les
inauguracions de les exposicions. Cal donar-los veu, cal que puguin explicar qui són a través de la
seva història personal però des de la fortalesa que impliquen les seves històries vitals i no des de
la visió paternalista i l’exclusió social... i cal que els veïns i veïnes de Sabadell puguin apropar-se a
aquesta realitat que compartim diàriament des d’un punt de vista diferent. Així doncs, podran
relatar com ha estat el procés de creació d’aquesta exposició, dificultats i beneficis; també com un
exercici de pràctica de la llengua (gràcies al curs d’alfabetització idiomàtica que estant realitzant) i
de compartir espais amb persones desconegudes per treballar la comunicació i les relacions
interpersonals.

Compartim la nostra història
En la mateixa línia de l’exposició, creiem indispensable aquest apropament de la ciutadania a la
realitat d’aquestes persones amb qui compartim els carrers de la nostra ciutat però no tenim
espais d’aproximació ni de coneixement mutu i aquest fet comporta, la majoria de vegades,
desconeixement, por i rebuig.
Els processos migratoris que coneixem estant totalment manipulats pels mitjans de comunicació i
la informació ens arriba descontextualitzada. És per aquest motiu, que creiem important donar a
conèixer què és un procés migratori en totes les seves dimensions. A més a més, des de l’entitat,
observem la necessitat que els beneficiaris del projecte puguin explicar el seu procés migratori
com a treball individual d’acceptació i reconeixement propi, per tal de treballar sentiments com la
por o la vergonya que acostumen a relacionar-se amb el procés d’un dol migratori. I per fer-ho,
pretenem realitzar una col·lecció de fascicles que reculli les vivències i experiències de cada
persona que està involucrada a l’entitat i que se l’atén a través d’alguns dels projectes o accions
que realitzem.
Cada fascicle relatarà un aspecte de la vida dels nois i noies: d’on vinc, com he arribat aquí, què
vull a la vida, quins són els meus somnis... l’objectiu és que la ciutadania pugui emmirallar-se i
adonar-se que no som tant diferents uns dels altres...
Aquests fascicles tindran un preu simbòlic i es vendrà a les paradetes que Colors del Món fa, així
com també es pot utilitzar en espais de formació i sensibilització per tal de trencar mites envers el
procés migratori.

RECURSOS HUMANS
El projecte està portat a terme per vàries voluntàries:
-

Una estudiant de Comunicació i Indústries Culturals

-

Una periodista

-

Un fotògraf

-

Diferents voluntàries de l’entitat

-

Persones beneficiàries de l’entitat

RECURSOS
MATERIALS:
Fungibles:
Material de difusió (tríptics i cartells), material d’oficina estàndard.
No fungibles:
Exposició fotogràfica: impressió, material per penjar l’exposició, quilometratge.
Fotografies mida 30x40cm amb suport FOAM de 5 cm.
Fascicles – compartim la nostra història: impressió i còpies
Tríptics mida 15x15cm tancats, en paper estucat brillant de 150 grams.

FUNCIONALS:
Calendari
Les dues propostes es desenvoluparan durant tot l’any. Per una banda, l’exposició s’adaptarà a
l’organització i temporalitat dels espais on s’exposi i, per altra banda, els fascicles es
desenvoluparan de manera continuada a les fires i parades en les quals la pròpia entitat ja està
participant.

Pressupost

IMPORT

DESPESES
EXPOSICIÓ ITINERANT
15 fotografies 30x40

260,00€
224,00€

2 targetes d’autobús T-10 pel trasllat dels beneficiaris
Quilometratge pel trasllat de l’exposició
FASCICLES – COMPARTIM LA NOSTRA HISTÒRIA
7 tríptics 15x15cm
45 unitats de cada tríptic (7unitats/45 còpies)

TOTAL DESPESES

19,90€
16,10€
240,00€
30,00€
210,00€

500,00€

Fonts de finançament:

Aportació de La Crida

500,00€

TOTAL

500,00€

AVALUACIÓ
Entenem que aquestes dues activitats proposades han de contribuir a mantenir l’objectiu que
l’entitat pugui existir mitjançant un autofinançament, ja que creiem important que aquesta pugui
existir sense dependre d’ingressos econòmics provinents de subvencions. Aquestes subvencions
han de ser utilitzades per poder crear el material necessari que acompanyi el procés
d’autofinançament. Un procés que sense la implicació de les persones voluntàries i beneficiàries
de l’entitat no tindria raó de ser ni es podria dur a terme.
Tenint en compte la necessitat de continuar treballant per enfortir l’entitat a través de la
implicació de la ciutadania, els resultats esperats són:
→ Augmentar en un 10% el nombre de sòcies o aportacions realitzades.
→ Augmentar en 80 membres el total de persones seguidores a les xarxes socials.
→ Augmentar un 20% el número de persones voluntàries actives a l’entitat.

