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A través d’aquestes jornades proposem crear un lloc de trobada que 
celebri la pluralitat de visions, perspectives i pràctiques que existeixen 
per a abordar, sentir i pensar les migracions. Volem que sigui un espai 
d’escolta, de diàleg i creació que permeti enfrontar de manera crítica 
el discurs hegemònic que problematitza la mobilitat humana i nega 
drets. Una discursivitat present en mirades subtils, que tanquen les 
múltiples identitats o en silencis que construeixen el relat de les 
migracions com una sola història. 

Enfront d’aquesta violència sistèmica i estructural s’alcen una pluralitat 
de veus que, en diferents punts geogràfics, construeixen una diversitat 
de relats sobre el viatge migratori. El programa que presentem transita 
per aquesta cartografia sonora, a partir de diferents pràctiques: 
activistes, artístiques i interculturals. Recrea així imaginaris, 
transcendeix territoris i apel·la a trencar el silenci. Comparteix sons de 
carrer, records que evoquen la nostàlgia o cançons que transporten 
a un temps anterior. Proposa conversar per a reconèixer i connectar 
aquesta multiplicitat d’històries. 

Històries plurals, de diversos orígens i llengües, que reflecteixen no 
sols la resistència des de l’experiència quotidiana, sinó també les 
re-existències polítiques, artístiques o culturals de les persones o 
col·lectius enfront de situacions d’opressió. Un flux obert de sabers 
en constant moviment i migració que interpel·la per a transcendir 
la indiferència, per a humanitzar totes les vides humanes, per a 
reivindicar la dignitat i el dret a tenir drets.



16 SETEMBRE 2022

17 SETEMBRE 2022

16.00h: 
Històries de lluita contra 
el silenci i les fronteres.

11.00h: 
Inauguració 
MURAL/LOCAL.

Lloc: Jiser Reflexions Mediterrànies
Avinguda Diagonal 105, C-2

08005 Barcelona
https://www.jiser.org/

Trobada amb Imed Soltani, Souad Ben Sassi i Laila Akik 
(associació La Terre pour tous) i Corina Tulbure (Institut de 
les desigualtats).

Virgínia Bersabé i Xavier de Luca (Jiser).

MURAL/LOCAL és un projecte artístic que cada any proposa interve-
nir un mur, situat al pati interior de la Cooperativa d’Habitatges Bac 
de Roda (Av. Diagonal, 105), amb una obra que acosta la mirada a les 
diverses realitats de la regió Mediterrània. Enguany Virginia Bersabé 
proposa un viatge sobre la memòria, la identitat i els sabers que pos-
seeixen les dones. Aquesta experiència dibuixa territoris, corporals o 
espacials: llocs de protecció i seguretat, de força i resistència on els 
seus protagonistes escriuen múltiples relats. La seva obra reflecteix 
com la vivència quotidiana desdibuixa les fronteres entre l’intern i 
extern, vincula el passat i el present, connectant en definitiva els dife-
rents llocs i geografies que habitem.



12.30h: 
Fragments 
sonors del viatge
#2.

13.30h: Catering

Nora Daoud i Soukaïna Sentissi (Azimut).

En un context on els sons circulen a gran velocitat i transiten a través 
de l’espai − temps, proposem transcendir les fronteres simbòliques, 
polítiques i territorials a partir de la creació col·lectiva d’una cartogra-
fia sonora. Connectant sons des de diferents punts geogràfics, ciu-
tats o països es teixeix un mapa coral, itinerant i en diferents idiomes. 
Una experiència que convida a l’escolta i proposa un viatge col·lectiu 
a través de les paraules, la nostàlgia del llenguatge i l’experiència del 
trànsit com una forma de coneixement.

a càrrec de Sabers i Sabors de Sindillar.
https://sindillar.org/project/saberes-y-sabores/

16.30h: Taula#19. Houari Bouchenak (Jiser); Eugenia Piola i Araceli Muñoz (Universitat 
de Barcelona); Virginia Bersabé; Nora Daoud i Soukaïna Sentissi 
(Azimut); La Terre pour Tous i els veïns del Poblenou.

Programa de ràdio en ‘fals directe’ en el qual conversarem sobre el 
viatge migratori, la vivència del trànsit, la quotidianitat compartida, el 
llenguatge i l’escolta. Un espai de diàleg, obert a la participació, que 
convida a compartir opinions, relats i experiències sobre aquestes i 
altres temàtiques compartides al llarg de la jornada. 

17 SETEMBRE 2022



17 SETEMBRE 2022

18.30h: Imatges, 
relats i històries 
en trànsit.

Lloc: Sindicat de la Imatge
Jiser Reflexions Mediterrànies

Carrer Espronceda 131
08005 Barcelona

https://www.jiser.org/

Paula Durán, Violeta Quiroga y Claudia R. Magaña (Universitat de 
Barcelona).

Projecció de dos documentals:

Touristes hors saison… Maher Hasnaoui. Fugint de la crisi política que 
assola Costa d’Ivori des de 2010, Hervé va decidir abandonar el seu 
país natal. En aterrar a Tunísia, es troba enfront d’una trista decepció. 
Somiant amb una vida millor, aquesta resultava ser un desafiament 
diari.

#boza. Séverine Sajous i Anna Subirach. Aquesta pel·lícula proposa 
un selfie en primera persona del plural sobre les migracions, mostra 
les persones que estan en situació de trànsit des del continent africà 
cap a Europa. Aminata, Mamadou, Mariam i Yahya comparteixen 
com ha estat el seu viatge. Tots tenien un mateix objectiu: fer boza, 
però què significa aquesta paraula que es pronuncia en el moment 
d’arribar? Existeix en realitat? Quan es compleix de veritat el somni de 
boza? S’arriba algun dia? Un selfie en primera persona del plural sobre 
les migracions.

Es realitzarà un debat posterior entre els directores i el públic participant.

En totes les activitats hi haurà una taula de recollida de signatures per 
a la #ILPRegularizacionYA!
https://regularizacionya.com/


