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Retorn de la pandèmia: Jornades de treball a Bèlgica 

 

A l’agost del 2022, alguns representants del grup de joves Migraespai van 

viatjar a la ciutat de Waterloo per a retrobar-se presencialment amb els 

seus socis de Bèlgica, Familles du Monde, a.s.b.l. (FaMiDo), després de 

quatre anys col·laborant i treballant telemàticament! 

L’objectiu d’aquesta estada de 8 dies va girar en torn a desenvolupar i 

avançar diversos aspectes del seu actual projecte comú, NEPANTLI: Entre dos 

jo. 

En poques paraules, NEPANTLI consisteix en la creació d’una maleta de jocs 

psicopedagògica que permet educar i adreçar els dols i processos migratoris, 

així com la salut mental que l’envolta, d’una manera lúdica i no-formal. 

Acompanyant aquests jocs, es preveu també l’elaboració d’altres materials 

didàctics: Manuals teòrics i de joc; formacions dirigides a professionals de la 

migració, salut mental i/o joventut, per a què puguin fer ús i beneficiar-se 

dels jocs; i productes multimèdia que facilitin informació teòrica-pràctica de 

forma més amena (vídeos, podcasts, pàgina web...). 

La feina duta a terme pels joves d’ambdues associacions durant aquestes 

jornades intensives va anar dedicada a: 

1. Estructurar sistemàticament i acabar de definir els jocs més avançats 
fins el moment. 

2. Iniciar el disseny físic de la maleta de jocs. 

3. Estudiar i entendre les necessitats i diferents passos per a la creació de 
jocs físics. 

4. Conèixer i entendre el funcionament i els requisits dels projectes 
europeus Erasmus+, amb l’objectiu de poder tornar a rebre suport de la 
Comissió Europea, aquest cop per al projecte NEPANTLI. 

5. Analitzar les dades obtingudes en l’estudi de camp sobre processos 
migratoris i la mirada de joves migrants i autòctons, realitzat al 2021 per 
ambdues entitats; i plantejar la continuïtat de l’estudi. 
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6. Justificar la necessitat i aportació del projecte NEPANTLI en la realitat 
migratòria actual a la Unió Europea, en base tant a experiències personals 
com dades estadístiques i empíriques. 

7. Elaborar eines i criteris d’avaluació del projecte a curt, mig i llarg 
termini. 

8. Concretar les necessitats econòmiques del projecte i investigar diferents 
mètodes de creació i finançament, per a fer realitat els diferents productes 
NEPANTLI (considerant sempre la sostenibilitat ecològica i ètica de la 
producció). 

9. Definir les tasques pendents, ordenar-les i calendaritzar-les, per a donar 
continuïtat al progrés d’aquella setmana. 

 

L’estada va finalitzar amb la primera prova pilot del joc Dol per la Cultura 
(coincidint també amb el primer cop que FaMiDo i Migraespai van 
dinamitzat una sessió conjuntament!), amb joves participants convidats de 
Brussel·les, amb diferents orígens, perfils i històries en torn la migració. 

 

Tot plegat va ser una setmana intensa, on es va treballar de matí a nit i a un 
ritme accelerat, però on alhora es va cuidar activament de la salut física i 
mental de tots els participants, tant en la tasca com en la convivència. 

 

Progrés, satisfacció i moltes idees (així com aspectes a revisar!) són el que 
s’han emportat els joves de Migraespai de tornada a Barcelona. Ambdós 
grups esperen trobar-se de nou aviat, i poder seguir avançant 
incessantment en els seus projectes i causes comunes. 

 

Fins aviat! 
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