ATAE- ACCIÓ ARTÍSTICA
“TEATRE PEL DESENVOLUPAMENT – SUPORT AL
PROJECTE DE PHARE PONLEU SELPAK A
CAMBODJA”
“Un acte creatiu sempre comporta un risc; cal disposar de la suficient
autoconfiança per a poder afrontar-lo. Tanmateix, per poder actuar d’una
forma creativa, s’ha de confiar en els altres i saber que et seguiran
acceptant si fracassa alguna cosa”.

I - ANTECEDENTS
ATAE (Acció Teatral a l’Alt Empordà) és una associació creada l’any
1998 amb la finalitat de promoure la transformació social a través del
treball artístic teatral (Veure Annex 1).
En un primer moment, des d’ATAE varem portar a terme diferents
activitats teatrals a escoles i també amb grups de teatre amateur.
Tanmateix, l’any 2003 ATAE entra en contacte amb l’ONG
Pallassos sense Fronteres, amb qui tenim l’oportunitat de participar
en diferents projectes de cooperació a Centreamèrica. La estada d’un
any i mig a Managua va derivar en la creació de la Carpa-Escuela de
Circo de Nicaragua, gratuïta per a els nens i nenes del carrer
d’aquella ciutat.
Aquest contacte amb l’àmbit de cooperació va obrir noves
perspectives dins d’ATAE.
I, a l’hora que anàvem realitzant nous projectes teatrals a
l’Empordà, alguns dels nostres membres manteníem ben viva la
inquietud de col·laborar amb projectes de cooperació en països del
Sud.

Viatge a Cambodja
Va ser així com al març del 2010 un dels membres fundadors
d’ATAE i principal promotor d’aquest projecte, en Salva Puig, després
de fer de cooperant a l’Índia amb l’organització CCDTrust, va
contactar amb el projecte de Phare Ponleu Selpak (PPS), una ONG de
Battambang (Cambodja), que el va convidar a participar. Phare
Ponleu Selpak és una ONG creada l’any 1986 amb l’objectiu inicial de
donar suport a la recuperació psicològica de joves refugiats de guerra
a través de l’expressió artística.
Actualment, PPS s’ha consolidat com una entitat de suport al
desenvolupament de la comunitat a través de diferents programes i
serveis socials, educatius i culturals dirigits especialment a nens i
nenes i població jove i les seves famílies, que viuen en situació de
pobresa i marginalitat.
L’acció de PPS se centra en la pràctica artística com a element de
transformació social. PPS considera l’art com una eina no només per
impulsar l’expressió individual i col·lectiva, si no que ajuda a afrontar
les necessitats psicosocials de cada nen i nena augmentant les seves
capacitats educatives i socials i millorant el seu desenvolupament
personal.
Suport al programa artístic de PPS: impressions personals
“Tot estant de cooperant a la ciutat de Mumbai, vaig rebre la
invitació de Phare Ponleu Selpak per anar a donar-los suport artísticteatral durant un període de tres mesos. Ells m’oferien l’habitatge
gratuït durant aquell temps així com també es feien càrrec del meu
menjar i 50$ al mes per a despeses personals. En arribar vaig saber
que aquella oferta responia a que recentment havien rebut un fons de
suport de la Comunitat Europea específic pels seus projectes artísticssocials. Normalment per a aquests projectes només poden nodrir-se
de voluntariat als que sovint no poden oferir ni el menjar. Em va
sobtar i alegrar que haguessin triat invertir part d’aquells diners en
l’activitat teatral.
Allò era un somni de projecte. Jo ja havia estat a Battambang
altres vegades per altres motius però mai m’hagués imaginat que hi
podia haver un projecte com aquell a només 2km del centre de la
ciutat.
De bon principi, em varen proposar de començar col·laborant
donant suport artístic a les dues presons que hi ha al districte de
Battambang (una a la mateixa ciutat i l’altra al poblat de Bovel, a

pocs quilòmetres de la frontera amb Thailàndia). Això va ser així ja
que PPS encetava aleshores un projecte de suport psicològic als joves
detinguts per problemes de drogoaddicció. Els responsables de les
presons havien obert per primera vegada les portes a aquest tipus
d’intervencions i, tot i que aparentment es mostraven receptius, no
donaven totes les facilitats. Val a dir que, actualment, a Cambodja als
drogoaddictes se’ls deriva directament a les presons per la
inexistència de llocs adequats on atendre’ls tot i que habiten en
cel·les separades a les dels delinqüents comuns.
Les sessions eren d’un dia sencer a la setmana per a cada centre i
bàsicament consistien en oferir diversos tallers de les diferents
disciplines artístiques als joves detinguts tot evadint-los de l’extrema
i desvalguda situació en la que es trobaven. A part d’aquell dia que
anàvem nosaltres, no tenien programada cap altra activitat a fer en
tota la setmana excepte córrer tots junts en rotllana, a cop de xiulet,
pel pati interior de la presó. El Director de PPS, Mr. Kosal, sempre
parlava d’ells com a “víctimes”.
Les visites es varen perllongar durant els meus tres mesos
d’estada a Battambang i, tot i que es tractava d’una “prova pilot”
proposada de forma innovadora per PPS, el projecte va resultar ser
tot un èxit. Quan vaig deixar Battambang, el projecte a les presons
s’havia assegurat la seva continuïtat i ja estaven parlant de fer més
dies i de fer-ho extensiu a altres centres.
Donat que l’anomenada activitat només m’ocupava dos dies a la
setmana, al poc temps vaig sol·licitar fer-me càrrec d’un curs -que
també tenien previst fer aprofitant l’ajut europeu- i que havia de
començar de forma imminent a les seves instal·lacions.
Es tractava de formar treballadors socials d’entre els ex-alumnes
de les diferents disciplines, antics usuaris de PPS. Aquests s’havien de
formar per, posteriorment, ser ells els qui anessin a donar tallers a
les presons. Vaig haver de presentar un projecte per escrit sobre el
que volia fer i, als pocs dies, vaig començar a ensenyar tècniques
teatrals de forma intensiva a uns 30 alumnes aproximadament
d’entre 18 i 35 anys. El curs finalment va consistir en un mes i mig
de classe diària a raó de 8 hores al dia. Jo donava les classes en
anglès i el meu intèrpret anglès-khmer era precisament el seu
formador de teatre que, val a dir, no tenia molta preparació en el
tema tot i que sí un molt envejable interès.
L’experiència va ser un èxit rotund, l’ambient a classe va ser un
dels millors que mai he tingut i tot això, finalment, va derivar en la
presentació, el darrer dia de taller, de tres espectacles creats per ells
mateixos i dirigits al públic infantil de l’escola de primària que hi ha al

mateix centre on assisteixen més de mil infants. Fantàstic. Totes i
tots aquells joves anaven bojos per tal d’aprendre d’on fos diferents
tècniques i maneres de fer per tal de millorar-se i responsabilitzar-se
ells mateixos de la seva tasca. Agradablement em vaig sentir
exprimit. Dóna gust quan veus tan de prop la necessitat i la solució.
El tracte que vaig rebre per part de tothom va ser sempre càlid i
generós i, sobretot, molt obert a que jo pogués desenvolupar amb
ells la meva feina. Realment el lloc idoni per anar a oferir cooperació.
Va ser, doncs, arran d’aquesta col·laboració voluntària amb Phare
Ponleu Selpak, que aquests em varen plantejar la possibilitat de
tornar per tal de crear amb ells un projecte a llarg termini de manera
que es pogués consolidar la tasca iniciada”.
II – BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte pretén contribuir al desenvolupament integral
dels nens i les nenes de Battambang, al nord-oest de Cambodja, a
través de la implementació de tallers de teatre, entenent la formació
artística com a eina de transformació social.
La intervenció s’inscriu en el marc del programa de formació
artística que porta a terme des de fa 25 anys la organització Phare
Ponleu Selpak (PPS), una ONG cambodjana que impulsa el
desenvolupament de la comunitat a través de diferents programes i
serveis socials, educatius i culturals dirigits especialment a nens,
nenes, població jove i les
seves famílies, que viuen
en situació de pobresa i
marginalitat.
El projecte preveu
també la formació del
personal docent del PPS
per tal de dotar-lo de
recursos pedagògics que
permetin
garantir
la
continuïtat del programa
de formació artística.

III – CONTEXT
Cambodja és un país pobre de 13 milions i mig d’habitants,
amb un PIB per càpita que no arriba a 600€ (aproximadament el

mateix que Haití) segons estimacions del Fons Monetari Internacional
al 2008.
A les mancances pròpies de la penúria econòmica cal afegir les
causades pel règim dels Khmers Rojos. Durant el seu govern prop de
dos milions de cambodjans van morir a causa de les polítiques
d’extermini del que Pol Pot, cap suprem, va anomenar "l’enemic
ocult", és a dir, tot allò que va considerar contrari al seu pla de
construir "una nova Cambodja comunista". Entre les primeres
mesures que el règim de Pol Pot va implantar al país van estar
l’eliminació de les ciutats, la desaparició de la moneda, el comerç, el
mercat, les escoles, la literatura, la cultura i tota forma d’art i les
religions. Òbviament això també va generar fams i epidèmies que mai
van ser ateses. La seva repercussió més important, però, va ser el
nombre de víctimes que va deixar la repressió: es calcula que quasi
un quart de la població va morir durant el que es coneix com el
genocidi cambodjà.
La invasió vietnamita el 1978 posaria fi al govern de Pol Pot. El
conflicte amb forces opositores, unit a la fam, va provocar una alta
inestabilitat econòmica. Durant els anys 80 milers de persones van
ser assassinades en enfrontaments, mig milió de cambodjans
demanaren asil a Thailàndia i més de 300.000 van anar a altres
països. A partir de 1989 es va començar a aplicar un programa de
liberalització econòmica que va posar fi a la col·lectivització de la
agricultura i va provocar grans desigualtats socials. Al mateix temps,
es va intensificar la lluita entre el govern i els Khmers Rojos, passant
aquests a ocupar zones a la part nord del país i comptant amb suport
de part de la població, descontenta amb el procés de liberalització
econòmica.

Després del govern de transició, Cambodja intenta reconstruir
la seva infraestructura perduda o danyada durant els anys de guerra,
però es manté en una greu condició de pobresa. En l’actualitat no
existeix un sistema mèdic al país, la meitat de nens pateixen
desnutrició crònica, la població infantil entre un i cinc anys pateix una
de les majors taxes de morbiditat de tot el món, i el sistema ferroviari
i de carreters segueix inexistent o sense reconstruir. La moneda
cambodjana, el rial, és força feble (un euro equival a uns 6.000 rials
aproximadament), de manera que els treballadors, si poden, reben el
seu pagament en dòlars. La crisi financera asiàtica ha perjudicat a
Cambodja, ja que les monedes de Thailàndia i Indonèsia s’han
devaluat respecte al dòlar, la qual cosa ha dificultat a Cambodja
competir per la mà d’obra més barata. La prostitució s’ha estès de
manera alarmant. Es considera que podria haver 600.000 persones
(homes i dones) que exerceixen la prostitució al país, la meitat
portadors del virus VIH. Avui Cambodja és un país d’origen, trànsit i
destinació de víctimes de la tracta de dones amb fins de prostitució.1

“El treball sexual és treball. Defensem el dret a la subsistència”

Tot aquest estat de les coses provoca unes altes taxes de
marginació social, amb tot el que això, òbviament, comporta, com
desestructuracions familiars, violència domèstica i, conseqüentment,
alcoholisme i drogoaddicció.
De tota manera, malgrat aquesta realitat, la societat
cambodjana és forta i mira cap al futur. Son gent disciplinada i en
general motivada, i és relativament fàcil que posin fil a l’agulla tant
sols amb el mínim suport necessari.
Els darrers indicadors econòmics i socials de Nacions Unides fan
preveure una lleugera millora en la qualitat de vida de la població
cambodjana, que tot i arrossegar les seqüeles del règim totalitarista
del Khmers Rojos, lluita per superar la pobresa.
1

Institut d’Investigacions de les Nacions Unides per al Desenvolupament Social (UNRISD).

Battambang
Tot i haver estat un centre comercial i cultural important durant
prop de mig segle, fins fa pocs anys aquesta població era un dels
llocs mes perillosos del país, a causa de que històricament els seus
habitants havien mantingut sempre una resistència ferotge contra els
Khmers Rojos, abans i durant el règim, motiu per el qual els
guerrillers, un cop foragitats del poder per la invasió vietnamita, van
col·locar milers de mines al seu voltant.
Per la seva ubicació geogràfica, propera a Thailàndia, l’exèrcit
regular de Phnom Pénh hi va instal·lar un centre d’operacions de
primer ordre, l’any 1990, per tal de combatre les guerrilles que
tractessin d’infiltrar-se a la zona central del país. Conseqüentment,
en represàlia per la presència militar, els Khmers Rojos atacaven per
sistema la ciutat malmetent greument els accessos i deixant la ciutat
pràcticament aïllada.
De tota manera, d’ençà del 1998 amb les converses de pau, el
clima d’inseguretat ha anat desapareixent paulatinament, s’ha
rehabilitat la carretera deixant-la en força bon estat (l’aeroport,
desprès d’uns pocs anys d’us, és troba ara fora de servei). A
diferència de les ciutats més turístiques, l’economia local és
veritablement local - basada fermament en el sector de l’arròs, fusta,
safirs i els cultius d’aliments - i això es reflecteix en el caràcter de la
ciutat.
La Universitat de Battambang es una universitat pública sota la
supervisió del Ministeri d'Educació que, malgrat la manca de
professorat, intenta sortir-se’n el millor que pot. De tota manera el
moviment cultural de la ciutat és pràcticament nul.
Phare Ponleu Selpak: la brillantor de l’art
A la pàgina web de PPS es pot llegir:
“Després dels anys de la guerra i el destructiu règim dels
khmers rojos, la cultura cambodjana va ser seriosament malmesa. La
pràctica artística és, per tant, un mitjà per permetre a la població
redescobrir i recuperar les seves pràctiques culturals i coneixements,
de manera que els sigui possible reconstruir la seva identitat.”
Va ser amb aquesta filosofia que l’any 1994 es va consolidar a
Battambang Phare Ponleu Selpak, tot i que es va començar a gestar
al 1986 gràcies a un grapat de mestres, supervivents del règim dels
khmers rojos, tot realitzant accions voluntàries als camps de refugiats
a la frontera amb Thailàndia.

Actualment, l’acció social de PPS consta de tres grans projectes
paral·lels:
-

Centre d’atenció infantil. Dóna de menjar a diari a més de 70
nens i nenes els quals, a més, assisteixen a l’escola i tenen
accés a la salut i la formació professional. D’aquests, 30 estan
allotjats a la Llar de l’ Infant de PPS.

-

Educació Primària a l’escola pública. Gràcies a la col·laboració de
PPS amb l’escola pública, 1.250 nens reben educació primària
gratuïta, alhora que poden gaudir d’un Centre d’oci i d’una
Biblioteca.

-

Formació professional artística. Proporciona ensenyament gratuït a
450 alumnes (tant procedents de l’Escola de Primària com
derivats d’organitzacions de prevenció a la prostitució i
drogoaddicció d’arreu del país). Consta de tres escoles on tots
els mestres, alhora que artistes, són treballadors socials:
-

Escola d’Arts Visuals: dibuix, pintura, escultura,
disseny per ordinador, animació, il·lustració i edició.
Escola de Música: tant tradicional com moderna.
Escola d’Arts escèniques: dividida en una secció de circ i una
de Teatre (98 alumnes).

IV– UBICACIÓ

Battambang, capital de la província que porta el seu mateix
nom, està travessada pel riu Sangker i és considerada la segona
ciutat del país en importància econòmica i comercial, donada la seva
proximitat amb Thailàndia. Te aproximadament 250.000 habitants.
Phare Ponleu Selpak es troba a les afores de la ciutat, a uns
2 quilòmetres del centre.

V – JUSTIFICACIÓ
Del 25 al 28 de maig de 2010 va tenir lloc a Seul la Segona
Conferència Mundial sobre l'Educació Artística promoguda per la
UNESCO, que va donar com a principal fruit la creació del document
Agenda de Seul: Objectius per al desenvolupament de la educació
artística. Entre els temes abordats va ocupar un lloc important la
realització de programes d'educació artística dirigits a entorns socials
desfavorits2, incidint fermament en la idea de que els estudis artístics
transcendeixen la simple pedagogia. Això afecta de manera clarament
positiva el desenvolupament social, mental i emocional de la persona
i, per tant, capacitant l’individu per participar activament en el seu
entorn social.
Acció Teatral va dur a terme l’hivern del 2010 un projecte
pilot de tres mesos, autofinançat, a Battambang, en col·laboració
amb PPS. Atès que l’experiència va resultar un èxit i que compartim
els mateixos objectius, la ONG cambodjana ens ha plantejat la
possibilitat d’iniciar un projecte conjunt que permeti formalitzar i
consolidar el Programa Teatral del seu pla de Formació Professional
Artística.

2

http://portal.unesco.org/culture/es/files/41171/128628574052a_Conferencia_Mundial_sobre_la_Educaci
%F3n_Art%EDstica__Informe_final.pdf/2a%2BConferencia%2BMundial%2Bsobre%2Bla%2BEducaci
%F3n%2BArt%EDstica%2B-%2BInforme%2Bfinal.pdf

A diferència d’altres branques artístiques que es treballen a PPS
i que han demostrat haver assolit un pes més que específic
(principalment l’escola de circ i la de pintura per la qualitat dels seus
formadors locals), el Programa de Teatre, dins del Projecte de
Formació Professional Artística de
PPS ha estat sempre dels més
desfavorits. Això es així degut, no
només a la manca de pressupost,
sinó també per falta de personal
adequadament format en pedagogia
teatral i arts escèniques. No obstant
això, PPS disposa d’un equip de dues
persones
“responsables
teatrals”
que, tot i ser força carismàtiques i
mostrar-se molt motivades, no
donen l’abast ni tampoc tenen el
coneixement tècnic necessari com
per a poder treballar bé i treure’n un
bon rendiment del seu programa
amb
98 alumnes. Gaudeixen,
alhora, de tot el suport -basat en
la bona voluntat- de la directiva de
PPS.
Tanmateix, de forma esporàdica, a part dels dos mestres ja
esmentats, l’equip de formadors de PPS també es nodreix d’un
flux
puntual
d’artistes
voluntaris -principalment europeus- dels
quals no sempre es poden aprofitar al màxim les seves aportacions,
alhora que son molt difícils de coordinar per la seva condició
d’imprevisibles.
Actualment, doncs, PPS disposa d’un gran nombre d’usuaris
directament vinculats al seu Programa Teatral i interessats en posarse en acció però, malauradament, no disposen ni dels coneixements
bàsics ni de les eines necessàries per a dur a terme cap muntatge pel
seu compte.

VI – BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES
La nostra voluntat vers aquest projecte és proporcionar suport
mitjançant formació teatral directa als 98 alumnes (56 nois i 42
noies), d’edats compreses entre els 15 i 27 anys, que formen -o han
format- part de l’escola d’Arts Escèniques de PPS. Alhora,
paral·lelament, també als seus 5 educadors i educadores per deixar
capacitat humana instal·lada i garantir la continuïtat del programa.

D’altra banda, indirectament, gràcies a la realització de les dues
gires teatrals previstes, amb un mínim estimat de 30 actuacions per
companyia arreu de les zones més desfavorides del país, i de forma
gratuïta, podem parlar de desenes de centenars d’espectadors
beneficiaris-beneficiàries.
VII – OBJECTIUS


OBJECTIU GENERAL

Contribuir al desenvolupament integral de joves i educadors i
educadores de l’associació PPS de Battambang (Cambodja) a través
de la formació artística com a eina de transformació social.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

OE1- Enfortir les capacitats del Projecte artístic de l’ONG Phare
Ponleu Selpak mitjançant la formació teatral a nens, nenes i joves i
als seus educadors i educadores.
OE2- Sensibilitzar la població jove i les seves famílies sobre temes
d’interès social a través de les representacions teatrals creades
col·lectivament pels nois i noies de PPS.

VIII – ACTIVITATS I CALENDARI

(Matriu de Planificació)

OBJECTIU GENERAL
Contribuir al desenvolupament integral tant dels usuaris/es com dels seus
educadors de l’organització PPS de Battambang a través de la formació artística
com a eina de transformació social
OBJECTIU ESPECÍFIC 1

RESULTATS
Els i les joves del centre han
augmentat els seus coneixements i
capacitats tècniques.
Ha augmentat la confiança dels i
les joves per tal d’iniciar com a
actors una campanya d’espectacles
de sensibilització.

Enfortir les capacitats del Projecte artístic de
l’ONG Phare Ponleu Selpak mitjançant la
formació teatral a nens, nenes i joves i als
seus educadors i educadores.

Els educadors/es del centre han
aprés com liderar els seus propis
tallers de teatre.
Els educadors/es del centre han
augmentat els seus coneixements
per tal de poder crear els seus
propis espectacles de teatre en un
futur.
Ha augmentat la confiança dels
nois i les noies per tal de poder dur
a terme els seus propis
espectacles teatrals.

ACTIVITATS

CRONOGRAMA
1

2

3

X

X

X

X

X

4

5

X

X

Realitzar una sèrie de tallers de formació
sobre tècniques teatrals per a actors i actrius
dirigit als nois i noies del centre.
Realitzar una sèrie de tallers de formació
artística sobre tècniques teatrals per a
monitors dirigit als educadors i educadores de
PPS.
Crear i produir dos espectacles de
sensibilització, de petit format i creació
col·lectiva, per tal de ser representats
gratuïtament i de forma itinerant per les
diferents zones més desfavorides del nord-est
del país.

X

X

6

OBJECTIU ESPECÍFIC 2

RESULTATS
Tenim un estudi fet de les
necessitats més urgents de la zona
i dels possibles altres Projectes que
hi puguin haver d’altres ONG’s.
S’ha el·laborat un itinerari a fer
amb les actuacions d’acord a les
necessitats més urgents de la zona
Els usuaris-actors han aprés el
mecanisme teatral i a defensar
davant el públic els seus propis

Sensibilitzar la població jove i les seves
famílies sobre temes d’interès social a través

espectacles.
Els usuaris-actors han aprés la

de les representacions teatrals creades

dinàmica d’anar de gira i a

col·lectivament pels nois i noies de PPS.

responsabilitzar-se per igual de tot
el que això comporta
Els educadors de PPS han aprés a
liderar un projecte teatral des del
principi, alhora que a coordinar una
gira
La població reacciona positivament
davant els espectacles teatrals
representants i rep els missatges
de millora social que es volen
transmetre

ACTIVITATS

CRONOGRAMA
1

2

3

4

X

X

5

6

X

X

X

X

El·laborar un estudi socio-geogràfic de les
zones més adients de Cambodja, per tal de
planificar les gires i establir l’itinerari de les
companyies i el nombre d’actuacions
Realitzar les gires per difondre el projecte
teatral amb contingut social
Donar acompanyament a les dues
companyies de teatre durant les seves gires
de 30 actuacions cadascuna per les zones
més desfavorides del país

IX – METODOLOGIA
Per tal d’impulsar una millor qualitat en l’aprenentatge a
través d’una formació en l’art escènic més sòlida i continuada
-bàsicament formant professors-, al mateix temps que exercint la
motivació imprescindible per a que ells mateixos, en un futur, puguin

encarar, produir i dirigir els seus propis espectacles, Acció Teatral
enviaria, de moment, només un professional del teatre per a cobrir
les tasques de professor, formador de formadors i director-productor
dels dos espectacles a realitzar. Aquest professional,
coordinat
conjuntament amb PPS, establiria alhora les bases per promoure
una formació més organitzada en el temps intentant que, si més no,
cada any poguessin formar-se 5-10 formadors més.
El segon objectiu principal d’aquesta intervenció és la creació de
dues companyies -entre els 98 alumnes beneficiaris- per tal de dur a
terme dos espectacles de sensibilització per tal de ser representats un
mínim de 30 vegades cadascun, de forma gratuïta, per les zones més
necessitades a escollir. D’aquesta manera no només es dóna la
possibilitat als actors i actrius de poder sortir a escena i posar en
pràctica els coneixements adquirits sinó que també es porta de nou
espectacle a un públic completament deshabituat, amb la finalitat de
transmetre uns valors.
Aquests dos espectacles seran de format de carrer i de fàcil
mobilitat i es faran de forma gratuïta pels carrers o espais públics
dels diferents pobles on prèviament s’hagi acordat la visita amb els
responsables. Les actuacions de les dues companyies es faran amb
les furgonetes de PPS tot i que els dos grups hauran d’actuar de
forma simultània (no podent coincidint en les dades), en dues rutes
diferents, per tal d’aprofitar millor els vehicles. PPS es farà càrrec de
dissenyar la ruta i de gestionar les diferents actuacions de cada grup.
X – RECURSOS
Phare Ponleu Selpak és una petita ONG cambodjana que, alhora
que rep un mínim suport institucional per part del Ministeri de Cultura
del seu govern (bàsicament pel que fa a la seva gestió vers l’educació
primària gratuïta de 1250 nens), es nodreix bàsicament de
col·laboracions i donacions de diversos organismes internacionals.
Tot i així, disposa d’unes dues hectàrees de terreny propi,
bastant ben equipat i amb les infraestructures necessàries per a
poder desenvolupar qualsevol de les disciplines artístiques que allà
s’hi realitzen. Paral·lelament, compta amb habitatges al mateix centre
i un menjador comunitari pels treballadors i cooperants.
Donada la circumstància de que aquests ajuts amb que compta
PPS son normalment econòmics (i no de personal qualificat) la nostra
proposta es basa precisament en proporcionar professionals de les

arts escèniques aprofitant tant els espais i infraestructures ja
existents (aules per a fer les classes, tallers per a la fabricació de les
escenografies i el vestuari, vehicles propis els quals s’utilitzarien pel
transport de les companyies per anar de gira amb els dos
espectacles...) com el seu equip de monitors-artistes i responsables
del projecte.
XI – PRESSUPOST (per a 6 mesos)
PARTIDES

ATAE

PPS

TRANSPORT
Vol Internacional
Transport local
Benzina per les gires
VISATS

Altres

TOTAL

1.500
400

1.500
400

600

600

300

300

ALLOTJAMENT

2.000

2.000

MENJARS

1.500

1.500

MATERIAL
Roba (vestuari + decorat)

1.000

1.000

Maquillatge

300

300

Attrezzo

500

500

7.000

7.000

CONTRACTACIÓ D’UN
PROFESSIONAL
DESPESES ADMINISTRATIVES
T O T A L (euros)

1.500
1.500

1.500
3.800

11.300

Garrigàs, gener de 2011

16.600

ANNEX 1
PRIMERA

FASE

(Centrada a l’Alt Empordà i enfocada principalment al treball
artístic-teatral de base amb alumnes de secundària i grups de teatre
amateur)
1998
 Creació del personatge Perapatuf per tal d’amenitzar i donar
vida al Parc de Nadal de l’ajuntament de Figueres.
 Creació i organització de la 1a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’alt Empordà.
1999
 Organització de deu cursos teatrals intensius de cap de
setmana l’any 1999 anomenats Primavera en Escena.
 Coordinació - conjuntament amb l’escola d’expressió L’espirall dels quatre primers Carnavals Infantils (1999-2002) a Figueres.
 Creació i organització de la 2a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’alt Empordà.
2000
 Creació de cursos de crèdit variable d’interpretació de textos
teatrals per a la Universitat de Girona.
 Creació i organització de tres Pessebres Vivents a la Jonquera.
2000-2003.
 Creació i organització de la 3a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’alt Empordà.
2001
 Direcció del grup de teatre amateur “L’elenc Sant Perenc” i de
“Les dones de Vilajuïga”.
 Participació a la 2a Trobada de teatre pels Centres de Salut
Mental de les Comarques gironines.
 Creació i organització de la 4a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’alt Empordà.
2002
 Direcció i producció de l’espectacle “MOWGLI, l’altre llibre de les
terres verges” estrenat al Teatre Sant Domènec de Girona
per encàrrec del Departament de Cultura de la Diputació per
tal d’inaugurar el festival internacional de teatre Amateur.
 Creació i organització de la 5a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’Alt Empordà.

SEGONA

FASE

(Fruit de la col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres, tot
coordinant, durant tres anys, una sèrie de projectes a Amèrica
Central i a Catalunya en el seu departament de sensibilització)
2003
 Col·laboració al Visionat de Teatre Amateur organitzat per
l’Agrupació Teatral de les Comarques Gironines.
 Vinculació amb l’organització no governamental Pallassos sense
Fronteres.
 Tretze mesos d’estada intermitent a Managua (Nicaragua) amb
PsF, fent cooperació a través de les arts donant recolzament als
diferents centres d’acollida de nens del carrer de la ciutat.
 Creació i organització de la 6a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’Alt Empordà.
2004
 Creació i producció de l’espectacle de sensibilització “Una escola
de nassos”, en torn a la temàtica dels “nens de la guerra” per
encàrrec de Pallassos sense Fronteres.
 Creació i organització de la 7a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’Alt Empordà.
2005
 Col·laboració amb Pallassos sense Fronteres en la elaboració i
consecució del Projecte Carpa-Escuela de Circo de ManaguaNicaragua dirigit als nens del carrer.
 Creació i organització de la 8a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’Alt Empordà.
2006
 Creació i organització de la 9a Mostra de Tallers de Teatre Jove
a l’Alt Empordà. Última edició per manca de subvencions.
2007-2009
 Nombrosos tallers teatrals i de gest per a diferents Centres de
Dia i de Salut mental de l’Empordà.
TERCERA

FASE

(Un cop finalitzada la col·laboració amb PsF, i aprofitant
l’experiència adquirida, ATAE es proposa crear la seva pròpia línia de
projectes de cooperació als països del Sud. S’inicia la col·laboració
amb dues ONG’s locals:
CCDTrust a Mumbai, Índia, i Phare
Ponleu Selpak, a Battambang, Cambodja. Bàsicament es treballa en

l’àmbit social, oferint formació a professorat artístic i social i/o
directament amb joves i adolescents en situació d’alt risc.)
2009
 Taller de teatre durant tres mesos, contractats per la
Universitat de Costa Rica en la seva delegació de Guanacaste.
2010
 Taller de teatre durant tres mesos per a educadors socials a la
ONG CCDTrust (Mumbai - Índia).
 Taller d’Arts plàstiques durant tres mesos a nens orfes
seropositius al centre Ashray que CCDTrust té al vell mig de la
ciutat.
 Taller de tècniques teatrals durant tres mesos per a educadors,
adolescents en risc d’exclusió social i empresonats, amb la ONG
Phare Ponleu Selpak (Battambang - Cambodja).

