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En els darrers 
anys, hem treballat 
en la defensa 
dels drets de les 
persones migrants, 
en el dret de 
qualsevol persona 
a desplaçar-se 
lliurament, en 
contra de les 
devolucions en 
calent i a favor del 
tancament dels 
CIES

Llibertat significa
moviment

Hem dipositat la nostra mirada molt es-
pecialment en la frontera sud de Melilla 
i Ceuta, que ha esdevingut un espai de 

vulneració massiva de DDHH.
Cap a finals de 2015 i començaments de 2016 

és quan entre SICOM (Solidaritat i Comunicació) 
i Entrepobles decidim col·laborar en la realització 
d’un documental per fer visible la realitat que 
afronten les dones refugiades i migrants que 
aconsegueixen arribar al nostre país. 

En tot el procés de construcció es reflexiona 
i reivindica el dret a migrar, posant el focus en 
l’acollida des del punt de vista de les dones com 
a subjectes polítiques i supervivents d’una doble 
discriminació, com a migrants i com a dones. 

En els 90 minuts del documental La meva 
pell anem coneixent els seus testimonis, vuit 
dones que han viscut l’experiència del procés 
migratori en primera persona, acompanyant el 
seu relat amb el de dones, expertes i activistes, 
que reforcen les idees compartides entre totes. 

En paral·lel es va iniciar un procés de crea-
ció de materials i accions concretes d’incidència, 
conjuntament amb altres col·lectius feministes i 
amb la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. Hem 
participat en el procés d’acció col·lectiva que es 
va concretar amb l’impuls d’un espai feminista 
en la Caravana Obrint Fronteres. Agraïm la col-

laboració dels col·lectius feministes Dones x Do-
nes, Xarxa Feminista de Catalunya y Mujeres de 
Negro de Sevilla.

Per donar suport a aquest treball hem realit-
zat una exposició concebuda com un viatge: 
dissenyada fixant la mirada a través de l’origen, 
el trajecte i el destí, etapes que viuen i pateixen 
les persones migrants i refugiades, des d’un en-
focament feminista, posant l’accent en les do-
nes que inicien aquest viatge de vida i moltes 
vegades, desgraciadament, de mort. Es parteix 
de la premissa que llibertat significa moviment, 
donant a conèixer el significat de conceptes 
clau que comprenen realitats complexes i que 
formen part del viatge, com són els conceptes 
de migració, desplaçament forçat, entre altres, 
i com a eina aclaridora davant conceptes legals 
dels quals malauradament se’n parlen cada dia, 
com protecció internacional i dret d’asil desple-
gant el que comprèn la condició de persona 
refugiada.

Tots aquests materials han estat realitzats 
amb el suport econòmic de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Més informació sobre el documental i, per 
contactar per programar cinefòrums i disposar 
dels materials, a través del Web http://lameva 
pell.cat/ 
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