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1-L'ENTITAT

-Pallassos sense Fronteres - CIF de l'entitat: G60343951

-Nom  del  projecte:  “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” 

-Període d'execució del projecte:  Setembre-Desembre 2015 

-Localització:  Camps i  diverses localitzacions amb població refugiada procedent de Síria,
Iraq, Afganistan als països de Macedònia, Sèrbia i Croàcia.         

País:     Macedònia, Sèrbia i Croàcia

-Nom i càrrec de la persona responsable del projecte: Carles Requena - Gerent     

-Teléfono: 93.3248420 / 615159619    -Mail: operaciones@clowns.org

Pallassos sense Fronteres (www.clowns.org) és una associació sense ànim de lucre, d'àmbit
internacional i de caràcter humanitari creada per un col · lectiu d'artistes procedents del món
de les arts escèniques. La seva seu central es troba a Barcelona.

Formada per pallassos, altres artistes i socis solidaris té com a objectiu principal millorar la
situació emocional de la infància en camps de refugiats i zones en conflicte utilitzant les arts
escèniques i la comicitat del clown. PSF compta amb la col · laboració voluntària de més de
200 companyies arreu de l'estat espanyol.

Pallassos  sense  Fronteres  es  va  fundar  el  1993. Va  néixer  a  conseqüència  d'una
necessitat  manifestada  per  un  col  ·  lectiu  d'educadors  que  desenvolupaven  un  programa
d'educació per a la pau en escoles de Catalunya i que estaven en contacte amb escoles de
Croàcia a l'antiga Iugoeslàvia.

En aquest marc es va convidar a l'artista Tortell Poltrona a actuar en el camp de refugiats
de Veli Joze (Savudrija) a Croàcia, el 26 de febrer de 1993. Després d'aquesta experiència en
què es va demostrar la utilitat de les activitats artístiques i socioeducatives per millorar la
situació  psicològica  de  poblacions  postconflicte  (especialment  infància),  es  van establir  les
bases per a la constitució de l'entitat. Des de 1998 Pallassos sense Fronteres és una entitat
declarada d'Utilitat Pública (Ordre del Ministeri de l'Interior 27 febrer 1998).

Pallassos sense Fronteres és una entitat barcelonina de projecció internacional que realitza
un model d'intervenció únic arreu del món i que de forma progressiva s'ha anat replicant a
diferents països del món. En l'actualitat lidera l'associació internacional registrada legalment a
Espanya  Clowns  Without  Borders  International  (CWBI)
www.facebook.com/clownsinternational en la  que estan inscrites les seccions de Alemanya,
Austràlia, Bèlgica, Canadà, EE.UU., Espanya, Finlàndia, França, Irlanda, Sudàfrica i Suècia.

L'any 2013, en plena cel·lebració del XX Aniversari, Pallassos sense Fronteres havent realitzat
quasi 350 accions i arribat als 2 milions de beneficiaris, va ser l'entitat  homenatjada a les
Festes  de  la  Mercè  de  Barcelona.  La  seva  acció  ha  arribat  a  nombrosos  països  però
actualment  té  com  a  llocs  prioritaris  Kosovo,  Sèrbia  i  Bòsnia,  als  Balcans,  Líban,  Iraq,
Palestina, Israel i Jordània a Proper Orient, Burkina Faso, Sierra Leone, Libèria, i Costa d'Ivori a
l'Àfrica Occidental,  Etiòpia a l'Àfrica oriental; i Colòmbia a Amèrica del Sud. 

2-CONTRAPART LOCAL
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Les contraparts seran:
Unicef                                         Aleksandar Lazovski                alazovski@unicef.org 
La Strada International            Maja Varoslija                          mvaroslija@lastrada.org 
UNHCR                                        Lorenzo Leonelli                      leonelli@unhcr.org 

3-RESUM DEL  PROJECTE
En aquest  projecte  s'oferirà  suport  emocional  a  la  infància  refugiada  en  general;  siriana,
afganesa,  iraquiana,  o  d'altres orígens,  mitjançant gires d'espectacles de diverses durades
(30'-45') 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 als 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 d'altres coses:

 l'increment  i  desenvolupament  del  humor;  els  nens  aprenen  a  fer  bromes  i  a
interpretar-les,  aprenen  jocs  diferents,  riure  d’altres  elements  que  no  estan
acostumats.

 la millora l'estat anímic; S'observa un major relaxament i disminució de la tensió en els
nens desprès dels  espectacles. 

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

 l'increment de les relacions interpersonals; observem com mitjançant els espectacles
millora la relació entre els propis nens que assitien als espectacles, i també aquests
amb els educadors, pel fet de que l'acció els donava una base de relació en comú per
establir noves relacions.1 

 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.

4-CONTEXT

El context es genera com a conseqüència dels diferents conflictes bèl·lic que es produeixen a
Orient Mitjà i Extrem Orient, però sobretot pels de Síria, Iraq i Afganistan. 

Des del 2001 milions de persones fugen de diferents conflictes bèl·lics arreu del món, però
principalment a països d'Orient Mitjà, Magreb, Extrem Orient i Sahel. Molts d'ell pateixen les
conseqüències  de  la  nomenada  guerra  contra  el  terror  llençada  per  EEUU  desprès  dels
atemptats terroristes de l'11S.

Casos com el de l'inacabable guerra de l'Afganistan, les insurgències del Magreb (especialment
Líbia), la insurgència islamista a Nigèria, la invasió d'Iraq i les seves conseqüències posteriors,
la guerra civil a Síria i la irrupció del Estat Islàmic, el conflicte de Iemen, el del NE de Pakistan,
la guerra civil a Somàlia, la guerra civil a Sudan, la problemàtica d'Eritrea. 

ACNUR quantifica els desplaçats per la força arreu del món en 59,5 milions a finals del 2014, el
nivell més alt des de la Segona Guerra Mundial, amb un augment des del 2011 del 40%. El
col·lapse  dels  països  veïns  que  ofereixen  refugia  a  les  poblacions  afectades  com  Líban,

1 Conclusions de “Avaluació de l'impacte del treball de Pallassos sense Fronteres en el benestar psicosocial dels 
infants refugiats del Líban”, Jordi Cornet Augé, psicòleg col·legiat nº 17086, Agost 2011.  
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Jordània,  Turquia,  Kurdistan iraquià,  han fet  que molts  refugiats  hagin decidit  cercar  asil  a
Europa. 

A partir d'aquí s'intensifica el flux en dues rutes importants utilitzades pels refugiats:

Una ruta per la Mediterrània en la qual els refugiats intenten arribar a Itàlia arriscant-se de
forma perillosa a creuar el mar intentant arribar a illes properes. 
  
L'altra que va de Turquia a Grècia, primer per terra en la zona del riu Maritsa fins que Frontex
munta un operatiu que frena el flux amb detencions i es construeix una tanca de 4 m.. Llavors
els refugiats comencen a travessar el mar utilitzant les illes del mar Egeu com a suport per
avançar cap a Europa.

Actualment  aquest  segon  recorregut  segueix  Grècia  cap  a  Macedònia,  on  els  refugiats
transcorren pel camp de trànsit de Gevgelija al sud de la Rep. De Macedònia. Segueixen cap al
nord i recalen a Presevo, Belgrad, fins creuar la frontera de Sèrbia amb Croàcia i transitar pel
cam d'Opatovac. Desprès entren a Hongria per la zona de Beli Manastir suposadament cap a
Àustria.

Aquest segon flux és el que ens ocupa i tot i que està d'alguna manera programat per les
autoritats europees, té moltes mancances en l'atenció als refugiats i sobretot als infants que en
son una quantitat important (no menor del 30%) i entre els quals hi ha infants no acompanyats
que arriben en una situació psicològica i física preocupant.

5-JUSTIFICACIÓ

Pallassos sense Fronteres va començar a treballar de forma intensa a Líban a partir del 2008
en relació amb la crisi iraquiana i atenent sobretot a la població refugiada palestina i a la que
havia patit no feia molt la guerra amb Israel al sud del Líban. Amb una combinació de fons
propis i  de fons de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament, dins del marc de
l'acció humanitària, va dur a terme una mitja de 3 a 4 gires anuals, en les qual des de la òptica
del  «Do  No  Harm»  treballava  per  a  totes  les  comunitats  libaneses,  arribant  a  drusos,
maronites, sunnites, xiïtes, palestins, iraquians, etc.

Arran d'aquestes múltiples accions al Líban PSF encàrrec dues avaluacions externes entre el
2009 i el 2010 , una de metodologia en la implementació dels projectes ( annex 1) i una altra
d'avaluació d'impacte ( annex 2 ) . El resultat d'aquests treballs va confirmar la intuïció que va
impulsar el projecte en els Balcans i que ha portat a està organització a realitzar més de 350
expedicions, i superar els 2 milions de beneficiaris.

D'aquesta manera vam poder corroborar el  que intuïtivament havia donat peu a la nostra
fundació; Pallassos Sense Fronteres treballa per potenciar la interacció positiva amb la infància
que viu en contextos de crisi humanitària i social greu des del 1993, moment en què es va
fundar l'organització i en el qual es van dur a terme les primeres accions en l'ex - Iugoslàvia.
L'objectiu que es persegueix en PSF és el d'augmentar la capacitat de resiliència, i  fer un
acompanyament  en processos  de  dol  o  tristesa,  que  els  permeti  adoptar  perspectives  de
sortida i millorar l'estat d'ànim davant les seves vivències .

Estudis de la psicòloga Barbara Fredrickson demostren que , emocions positives com el riure,
disminueixen  l'angoixa,  la  tensió  i  l'ansietat,  augmenten  l'autoestima,  alleugen  l'esperit,
estimulen la imaginació, aclareixen la percepció i disminueixen les preocupacions i la por. En
definitiva interactuen en els processos de resiliència i faciliten el camí cap a una recuperació
emocional  i  física,  al  ampliar  perspectives  i  possibilitar  la  recerca  d'opcions  constructives
davant situacions difícils .
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En les avaluacions comentades ens podem fer una idea molt ajustada del tipus d'acció que PSF
porta a terme, i podem trobar interessants conclusions sobre el treball desenvolupat :

"Independentment de l'impacte psicosocial del  projecte (que no ha entrat a valorar l'equip
avaluador ) s'identifiquen diversos efectes positius del mateix i que ajuden a la convivència ,
mostren la importància del respecte entre les persones i el voluntariat com un valor humà
bàsic  .  El  fet  que en els  espectacles  incloguessin  interacció  amb els  nens  i  nenes  també
s'identifica  com un  efecte  molt  positiu  ,  sobretot  per  part  del  professorat  entrevistat  .  "
( Avaluació externa duta a terme per Flash en el 2010 , annex 1)

"S'ha observat que apareixen potenciats en molts dels casos tots els elements positius per a
generar  benestar  psicològic  i  desenvolupar  elements  de  resiliència  .  Com  s'ha  comentat
anteriorment , a nivell individual s'ha potenciat de manera evident la relaxació , el benestar
anímic , l'autoestima . A nivell col · lectiu , s'ha potenciat de manera significativa la relació
interpersonal entre els mateixos infants , i entre les nens i professors . "2

L'última avaluació,  mitjançant el  contrast  de dinàmiques de dibuix abans i  després de les
actuacions , demostra un impacte significatiu que encaixa amb la teoria «Broaden and build»
de Barbara Fredrickson sobre la importància de les emocions positives en els processos de
resiliència.  Les  emocions  positives  subministrades  a  nens  i  nenes  durant  els  espectacles
modifiquen la seva visió global afegint alternatives positives , agradables i plaents, de manera
que les seves capacitats mentals per interpretar la realitat s'obren a noves alternatives que
poden funcionar com a suport en els seus processos de resiliència.

5-ANTECEDENTS

Al  Líban,  a  Jordània,  Palestina,  Síria,  Iraq (Kurdistan),  Pallassos sense Fronteres ha dut a
terme nombroses gires a favor de les poblacions refugiades palestina, iraquiana, síria i també
a favor de població que va patir els diferents conflictes bèl·lics tant a les muntanyes del Líban,
com al sud prop de la frontera israeliana, utilitzant el mateix model d'acció que a més va ser
avaluat en dos ocasions per entitats externes per exigències dels finançadors (annexos 1 i 2).

És  cert  que  Pallassos  sense  Fronteres  des  del  1995  ja  actuava  al  Pròxim  Orient,  i  més
concretament de forma continuada a Palestina i Israel, però ho va fer alternant models d'acció
diversos, fins que a partir del 2007 va iniciar les seves activitats al Líban i Síria (I amb la
guerra de Síria a Jordània i al Kurdistan iraquià), on va retrobar la seva genuïnitat i  la va
combinar amb una metodologia i una anàlisi més exigent sobre el seu propi impacte.

El desbordament que han patit els països veïns acollidors ha fet que els refugiats busquin a
Europa l'asil que no poden trobar a Orient Mitjà, i Pallassos sense Fronteres, mantenint el seu
compromís cap a la infància refugiada decideix ampliar les seves activitats als països europeus.

6 – LOCALITZACIONS I PLANTEIG

És important destacar dos aspectes importants relacionats amb el nostre modus operandi:

El primer és que ens coordinem amb la Internacional de Pallassos sense Fronteres  (Clowns
without Borders International) en el marc d'una operació que està llençant accions en favor
dels refugiats a tota Europa, des de Munic, Brussel·les, Calais, Melilla, Lesvos, Skopje, Belgrad,
Vukovar...  Les seccions de Suècia, França, Alemanya, Espanya i EEUU son les més implicades
en aquesta operació.

2 “Avaluació de l'impacte del treball de Pallassos sense Fronteres en el benestar psicosocial dels infants refugiats del 
Líban”, Jordi Cornet Augé, psicòleg col·legiat nº 17086, Agost 2011.  
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El segon és que la secció espanyola (amb seu a Barcelona-Catalunya) després d'una missió
exploratòria  realitzada  recentment  ha  focalitzat  les  seves  activitats  a  les  següents
localitzacions:

Gevgelija (Rep. De Macedònia) - Vinojug; És un camp on amb prou feines passen unes
hores provinents de Grècia en direcció a Sèrbia. Aquí els nens arriben amb molt estrès; abans
d'entrar han estat esperant durant hores a la porta i després s'amunteguen en files per partir
cap a Sèrbia en bus, tren o taxi. Unicef disposa d'una carpa amb capacitat per a uns 80 nens.
Com és un camp de trànsit on el temps que estan és molt variable, no és aconsellable realitzar
actuacions  massa llargues  ja  que  pot  ser  que  siguin  interrompudes  a  la  meitat.  De  nou,
l'origen del públic és molt variat pel que el llenguatge parlat serà mínim i l'acció es basa en la
gestualitat còmica del pallasso i la pallassa. Els nens vénen d'una situació molt estressant a
una altra igual pel qual les activitats cal que no els excitin més del compte sinó tot el contrari,
actuacions on es tranquil·litzin i que els facin oblidar el seu passat i futur imminent.

Preshevo (Rep. de Sèrbia) Situat al centre del poble, es tracta d'un centre on s'identifica,
registra als refugiats per redireccionar-los a la frontera amb Croàcia. Aquí els refugiats estan
unes poques hores. En aquest espai es troba una carpa d'UNICEF on es dóna assistència als
menors. Aquesta carpa té un aforament per aproximadament uns 50-60 nens i es tracta d'un
espai ideal per a realitzar espectacles. Per entrar en aquest centre, els refugiats han estat
esperant fent cua durant algun temps pel que estan molt cansats. 

Belgrad (Rep. de Sèrbia) Aquesta és una plaça on tenen molt espai les actuacions clàssiques
de PSF. Hi ha tres espais on poder realitzar intervencions.

- Plaça de l'estació d'autobusos
- Plaça de la facultat d'economia

Són places on estan acampats els refugiats. Estan molt pròximes unes a l'altra. No estan
abarrotades de tendes de campanya pel  que hi  ha espai  per  a realitzar espectacles.  Aquí
realitzarem unes performances clàssiques de PSF sense cap tipus de restriccions. El públic
seria de totes les edats i aquests llocs donarien peu a unir tant a pares, nens, cooperants,
voluntaris, autoritats i altres transeünts. 

- Centre de suport als sol·licitants d'asil

Coordinat per una organització local, es tracta d'un petit local que té un primer pis on es
podran fer espectacles. En aquest primer pis es dóna assistència als menors i se'ls ofereixen
jocs i altres activitats. Les voluntàries que hi treballen, cada dia fan una recerca dels menors
pel carrer convidant-los a assistir a aquest local. Segons aquestes els nens arriben amb molts
símptomes del que estan passant, tensió, timidesa, no volen treure la caçadora, no se'ls pot
tocar ... Els dibuixos que fan referència a la llar que han perdut o esperen trobar o menjar en
plat ... detalls molt gràfics de com es troben. L'espai d'actuació és molt petit, potser per a uns
10-15 nens però posseeix totes les qualitats per esdevenir un petit teatrí, fins i tot backstage. 

Petrovo Selo (Croàcia). És un pas fronterer a uns 30-40 km al nord de Osijek. En aquest pas
arriben els refugiats en autobusos procedents del camp de Opatovac. Aquí esperen unes dues
o tres hores fins  que els  donen permís  per  passar  a Hongria.  NO ELS DEIXEN baixar  de
l'autobús durant aquest temps. Creiem que seria un bon moment per pujar als autobusos per
realitzar  algun tipus  d'acció.  Es tractarà d'un  tipus  d'acció  personalitzada,  centrant-se en
aquells seients on hi ha nens receptius ... no per a tot l'autobús. Serà un tipus d'acció molt
semblant al pallasso d'hospital. 

Bapska  (Croàcia).  Pas  fronterer  entre  Croàcia  i  Sèrbia.  Situat  a  20  km  al  sud-est  de
Opatovac. En aquest punt ens trobem als refugiats en fila, de peu, esperant els vehicles que
els portin fins el camp de Opatovac. Aquí l'energia és molt tensa, i com sempre, els que més
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ho expressen ... són els nens.

Les accions a realitzar en aquest punt són:

Accions personalitzades a aquells  nens que es troben intranquils i  tensos. Actuacions tipus
pallasso d'hospital, en què es dóna assistència més personalitzada per tal de relaxar a aquests
nens en situació més vulnerable.

Una  acció  més  "guerrillera"  per  transformar  l'energia  global  d'aquest  ambient  tan  tens
involucrant a tots: refugiats (adults i nens), policia i voluntaris i professionals d'ONGs. Amb
aquesta acció "guerrillera" ens referim a una actuació amb la mateixa estructura i energia de la
"army clown" però amb un altre tipus gags més prudents, sense provocació, intentant apropar
els diferents personatges que es troben a la zona. 

Opatovac (Croacia). És un camp de refugiats muntat per l'exèrcit on no estan més de 48
hores. Situat a uns 20 km a l'est de Vukovar té capacitat per a unes 2000-3000 persones. El
nombre de nens sol rondar el 15% de la població total. Dividit en tres zones (blau, groc i
verd). La zona verda està destinada als grups més vulnerables.
La contrapart és UNICEF. Els espais d'actuació són petits:
A la zona blava, disposem d'una carpa amb una capacitat d'aproximadament 150 persones
A la zona verda, una carpa amb capacitat d'unes 25 persones

Les accions a realitzar en aquest camp serien:
- Espectacles tipus per a tot tipus d'espectadors. Actuacions amb una energia tranquil·la ,ni
extravagants ni melancòliques.
-  Actuacions  personalitzades,  tipus  pallasso  d'hospital  per  a  aquells  nens  que  no  estan
acompanyats.
- Animacions i jocs de grup.

7 - OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL: Oferir suport emocional a la infància siriana que es troba en el trànsit de
refugia cap a Europa
OBJECTIU ESPECÍFIC: Millorar l'estat anímic de la infància refugiada en trànsit cap a Europa a
través de la comicitat i les arts escénicas. 

Resultat esperat:
La infància dóna mostres d'alegria i joc durant i després de les activitats realitzades.

Indicadors:
La resposta és positiva en 90% del públic assistent. El 10% no reacciona negativament.

Font de verificació:
- Certificats de donació amb numero de beneficiaris, llocs d'actuació, segellats i signats per la
contrapart.
- Material gràfic de l'activitat realitzada on es pot observar la reacció del públic en diferents
accions.
- Documents de valoració dels artistes.
- Documents de valoració de la contrapart.

ACTIVITATS
- Espectacles de pallassos i pallasses fonamentats en la comicitat i les arts del circ.
-  Accions  individualitzades  de  tipus  pallasso  d'hospital  per  als  infants  més febles  i  alhora
receptius.
- Animacions i jocs de grup (No les hem quantificat i caldrà estructurar-les sobre la marxa).
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Lloc RRHH Activitat Beneficiari
s

Belgrad (Sèrbia) 3 equips x 2 artistes x 15 díes 20 espectacles 2.000

Vinojug-Gevgelija
(Macedònia) 

3 equips x 2 artistes x 15 díes 24 espectacles 500

Preshevo (Sèrbia) 3 equips x 2 artistes x 15 díes 24 espectacles 500

Bapska (Croàcia) 3 equips x 2 artistes x 15 díes 400 accions pallassos
hospital

400

Opatovac (Croàcia) 3 equips x 2 artistes x 15 díes 24 espectacles 500
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8 - ACTIVITATS

- Espectacles de pallassos i pallasses fonamentats en la comicitat i les arts del circ.
-  Accions  individualitzades  de  tipus  pallasso  d'hospital  per  als  infants  més febles  i  alhora
receptius.
- Animacions i jocs de grup.

Les activitats comencen el 5 d'octubre i acaben a mitjans de desembre. El setembre/octubre
s'ha realitzat la posta en marxa i la formulació en funció de la exploratòria realitzada.

9 - RECURSOS

Primer es farà una exploratòria constituïda per un logista i un artista (Acabada el 3 d'octubre)
Es muntaran quatre equips de dos artistes cadascun (El primer va arribar el 3 d'octubre i el
segon arriba el 5, el tercer i quart tenen la data pendent d'establir en funció de valoracions al
terreny):
- Un equip a Gevgelija (Macedònia)
- Un equip a Preshevo (Sèrbia)
- Un equip a Belgrad (Sèrbia)
- Un equip a Opatovac-Bapska (Croàcia)

Cada equip disposarà d'un turisme senzill llogat, allotjament, alimentació, materials fungibles,
comunicació telefònica.

Aquests equips estaran al terreny entre 15 i 20 dies, i es renovaran dues vegades fins al final
del projecte.

10 - BENEFICIARIS 

Els  beneficiaris  d'aquest  projecte  són  els  nens  i  nenes  refugiats  procedents  de  diferents
orígens, que viuen una difícil precària situació emocional en els els distints punts de trànsit.

Calculem que poden els nens i nenes beneficiats per l'acció poden arribar entre a 4000 i 6000.

11 - EFECTES TRANSVERSALS

En aquest apartat citem alguns efectes transversals o relacionats amb l'objectiu general que
deriven del nostre model d'acció .

-  Suport emocional  a la  població  afectada per  conflictes o catàstrofes.  L'acció humanitària
necessita sempre d'un component de suport psicològic i emocional , no només individual sinó
col · lectiu. Per a la població afectada és important veure riure , veure uns als altres rient , és
un senyal de permanència i de resistència davant l'adversitat que enforteix els processos de
resiliència .

-  Proximitat amb els beneficiaris. Es tracta d'un tipus d'acció en la qual interactua amb els
nens i nenes, en la qual "toca " als beneficiaris , en la qual els artistes es mostren a peu de
terra en ple esforç per arrencar rialles al públic.
- La importància d'allò innocent, del joc , de l'humor blanc. En llocs castigats per la guerra les
accions  de  Pallassos  aporten  una  visió  neta  ,  absent  de  malícia  ,  innocent  ,  que  és
imprescindible per deixar una porta oberta a l'esperança .

- Espai transgeneracional i transcultural. En els espectacles en general sempre hi ha adults i
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petits , i això possibilita que es generi un canal de comunicació que normalment en aquests
contextos roman ofegat . Els pares veuen els seus fills riure i en alguns casos l'efecte que això
causa en els adults és més potent que el que causa en els mateixos nens .

- Regalar allò immaterial. Sempre hem evitat que els nostres espectacles o accions es barregin
amb  donacions  materials  perquè  en  el  que  realment  consisteix  el  nostre  treball  és  a
materialitzar l'empatia , ia demostrar que sabem que les persones que pateixen guerres o
catàstrofes naturals necessiten ser reconegudes com a iguals nostres, com a persones que
pateixen emocionalment , i que no únicament necessiten de la materialitat per recuperar-se.

-  La  dona  és  protagonista.  En  tots  els  nostres  espectacles  participen  dones  ,  pallasses  ,
acròbates , malabaristes , i això alhora que genera un missatge que aporta un nou equilibri
que rescata les dones , també redescobreix en les nenes l'humor femení i el seu simbòlic . No
tot es pot dir des de la comicitat masculina , les dones també tenen la seva pròpia riure .

- El riure contra el dolor de la guerra. Mitjançant tallers de jocs de pallassos i pallasses ajudem
a persones que han patit traumes greus relacionats amb la guerra . Les obrim una porta a fixar
la seva atenció en una cosa nova i positiu per tal de descarregar obsessions . Nosaltres no ens
definim com a terapeutes però les organitzacions amb les que treballem valoren el  nostre
treball com a teràpia .

12 - SENSIBILITZACIÓ 

Per donar retorn i reforçar l'esperit solidari dels infants podem fer una acció a l'escola que
consistiria en una xerrada-exposició realitzada per un/una artista que hagi participat al
projecte en la que s'explicaria la experiència personal, la feina dels Pallassos sense Fronteres,
el valor de l'alegria en situacions difícils i s'enriquiria amb algun gag del propi artista.
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