RIURE FA

FUTUR!

PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ
PER A LA TEVA EMPRESA

FES RIURE EL DOBLE!
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QUÈ ET PROPOSEM?
Financia una acció internacional en favor de la infància refugiada afectada pels traumes de la guerra i una acció a casa a favor de
la infància que pateix risc d’exclusió social, amb un pressupost de
10.000€ i amb una difusió garantida per l’aliança entre la teva empresa i PSF.

>
>

ACTIVITATS
Una gira de 4 artistes professionals que actuaran com
a voluntaris durant 20 dies en un projecte internacional i realitzaran 30 espectacles per a un públic de 6.000
nens i nenes, ajudant-los a disminuir la simptomatologia
de l’estrès posttraumàtic ocasionat pel conflicte viscut.
Una gala de circ i pallassos en un barri amb risc d’exclusió
social, com per exemple el Raval a Barcelona o Vallecas a
Madrid, on es convidarà les entitats que treballen amb nens
i nenes al barri i la resta de veïns. Un espectacle realitzat
per 8 artistes professionals que durarà 90 minuts en què
es realitzara números còmics i de circ per a tots els públics.

DIFUSIÓ
GIRA | Xarxes socials, nota de premsa, visibilitat a la
web, als newsletters i a la revista “Somriures” de PSF.
GALA | Xarxes socials, nota de premsa, visibilitat a
la web, newsletters de PSF, cartelleria per a la convocatòria i visibilitat durant l’espectacle. 

PRESSUPOST

10.000€ 

SOBRE PSF
MISSIÓ
Pallassos Sense Fronteres és una organització sense ànim de lucre que
treballa des de 1993 per a millorar la situació emocional de la infància
que pateix les conseqüències dels conflictes bèl·lics i els desastres naturals arreu del món. A casa nostra, hi treballa per a donar suport emocional
i psicològic a la infància i la població adulta que viu en situació de vulnerabilitat o exclusió social.

ELS ARTISTES VOLUNTARIS
Tots els artistes que col·laboren altruistament amb Pallassos Sense Fronteres són professionals del circ i les arts escèniques. PSF treballa amb
una xarxa de més de 200 professionals arreu de l’Estat Espanyol: pallassos, malabaristes, acròbates, mags, titellaires, músics...

L’AVAL DE LA CIÈNCIA
El 2017, Pallassos Sense Fronteres inicia un projecte conjunt amb la Unitat de
Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona (UTCCB), inscrita dins la Facultat de
Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu
d’avaluar l’impacte de les accions de Pallassos Sense Fronteres al terreny (Líban).
Els resultats de l’estudi han confirmat que els espectacles dels artistes (amb i
sense combinar-los amb els psicòlegs) redueixen els símptomes de l’estrès
posttraumàtic dels nens i nenes refugiats, sobretot aquells relacionats amb la
simptomatologia depressiva i la conflictivitat conductual. El més important és
que aquests efectes duren com a mínim 11 setmanes, que és el temps en què
s’ha dut a terme la investigació.
Els infants representen el futur de qualsevol país. També el d’aquells que han
patit una guerra. És per això que intervenir per millorar la situació emocional d’aquests nens i nenes que han patit el conflicte bèl·lic significa dotar-los
d’una estabilitat emocional per poder continuar amb un bon aprenentatge
dins l’escola i en el seu entorn social. Ara ja és evident que riure fa futur!

www.femriurefemfutur.org

CONTACTE

ENS TROBARÀS A

Carles Requena Amadas
Gerent i Responsable d’Operacions de PSF
operaciones.clowns@gmail.com
615 15 96 19 | 93 324 84 20
Pl. Margarida Xirgu, 1, 08004 Barcelona

WWW.CLOWNS.ORG

AIXÒ ÉS EL QUE
IES
PODREM FER GRÀC
A
A LA TEVA EMPRES

GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A FER-HO POSSIBLE!

