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PRESENTACIÓ

Les IV JORNADES ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo, 
vinculades com ha estat habitual en edicions anteriors al disseny 
com a eina de transformació social, s’han presentat enguany sota 
el títol Accés restringit. Aquestes jornades han consistit en una 
sèrie de conferències i xerrades en consonància amb  alguns dels 
projectes que els alumnes del campus Pau Gargallo han estat 
portant a terme en col·laboració amb alumnes de la EASD Pau 
Gargallo durant el curs 2017/18.

Arran del drama dels refugiats a la Mediterrània i els Balcans, la 
Unió Europea va impulsar al setembre del 2015 un sistema de 
quotes d’acollida –a aplicar en un termini de dos anys– per  garantir 
un repartiment equànime dels refugiats arribats a  Grècia i Itàlia. 
Inicialment es va fixar un objectiu de 120.000 persones, que 
després es va ampliar a 160.000.
Mesos després la manca de voluntat política va fer que la UE reduís 
la quota  d’acollida a menys de 100.000 persones, però al setembre 
del 2017 els estats membres tan sols havien acollit poc més de 
30.000 persones, un terç de l’objectiu.
L’estat espanyol que inicialment es va comprometre a acollir 17.337 
persones, tan sols havia rebut 1.982, un 11,4% del previst.

Accés restringit  ha intentat mostrar la política institucional 
d’una Europa que lluny d’assumir els seus compromisos de 
desenvolupament i cooperació, s’obstina en blindar les seves 
fronteres amb la complicitat remunerada de països fronterers.
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Al mateix temps ha analitzat l’aplicació d’aquesta política de 
restricció en l’accés a la nostra societat a nivell estatal, autonòmic, 
local… així com les seves possibles solucions. El treball de camp 
sobre la  diversitat sociocultural a la ciutat de Badalona, la visita 
exterior al CIE de la Zona Franca, el treball amb diferents col·lectius 
vinculats a la integració social han estat activitats  vinculades a 
l’esperit de les jornades. 

De forma paral·lela, Accés restringit ha indagat sobre les 
estratègies  que com a comunicadors i dissenyadors gràfics podem 
fer servir per tal de subvertir aquestes restriccions. 

La sessió inaugural, Proactiva Open Arms: ni una vida més a la 
deriva, impartida per Teo Pallarès va ser  un bon punt de partida 
per  analitzar la política institucional d’una Europa entestada en 
restringir el seu accés i valorar la nostra possible complicitat o per 
contra el nostre rebuig personal.

La segona sessió, Disseny i activisme, a càrrec del dissenyador 
gràfic i activista Jose Téllez, responsable de la campanya Tanquem 
els CIES, va establir les possibles vinculacions que  poden existir 
entre el disseny gràfic,  l’activisme i la reivindicació política.

La tercera sessió, Jordi Cuyàs: art i compromís va analitzar el 
potencial de l’artista com a generador de transformació social. 
Impartida per la professora Mercè Martínez i l’activista cultural 
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Josep Rodri es va dedicar a la trajectòria del nostre company Jordi 
Cuyàs, molt especialment als seus projectes vinculats al compromís 
social i la denúncia.

La jornada de cloenda d’Accés restringit, sota el títol In transit. A 
refugee experience ens va apropar a la cara més crua de la política 
de gestió de fronteres de la Unió Europea.El nostre company Abel 
Castillo, director d’animació del curtmetratge Si no soy no puedo 
ser, gravat amb el nens del camp de refugiats de Cherso l’estiu de 
2016 va presentar la seva experiència mitjançant el visionat d’aquest 
film i del documental Escola en trànsit, que es va realitzar de 
forma paral·lela al taller que va impartir. Aquesta jornada de cloenda 
va comptar amb la visita d’un testimoni excepcional, un dels 
protagonistes d’aquest documental: Said Bilal, un jove sirià de 24 
anys, que després d’haver viscut com a sol·licitant d’asil a diferents 
camps de Turquia i Grècia ha aconseguit la seva entrada com a 
refugiat al nostre país.

Per tal de recollir el testimoni de cadascun dels ponents en acabar 
cadascuna de les jornades se’ls ha gravat en vídeo una breu 
entrevista. D’aquesta forma Accés restringit intenta difondre en 
xarxa el seu missatge i l’esperit de les Jornades.

Les Jornades han tingut també com a nexe d’unió la realització 
de l’exposició Pro Activa Open Arms a l’Espai ESDAP del nostre 
campus. Aquesta, comissariada pel professor Miquel Aregay, ha 
estat dissenyada i produïda per les alumnes Ana Maria Fernández, 
Nerea Martínez, Sívia Sànchez i Laia Boronat, amb la col·laboració 
del exalumne Albert Jaime.
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TEO PALLARÉS

PROACTIVA OPEN ARMS: NI 
UNA VIDA MÉS A LA DERIVA
Proactiva Open Arms és una organització no governamental 
de Badalona (Barcelona) la principal missió de la qual és rescatar 
del mar els refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes 
bèl·lics, persecució o pobresa. Neix d’una empresa de socorrisme 
i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes 
espanyoles.

“Mostrem les històries que altres volen amagar. No deixarem ni 
una vida més a la deriva.”

Més informació:
www.proactivaopenarms.org

http://www.proactivaopenarms.org
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TEO PALLARÉS

ENTREVISTA

En acabar la seva presentació Teo Pallarès va ser entrevistat al 
nostre centre. Com a tots els ponents de les Jornades se li van 
formular tres preguntes:

· Com valores la gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea?
· Què fas tu i la teva institució per millorar aquest gestió?
· Què hi  podem fer nosaltres?

Podeu visionar aquesta entrevista clicant el següent link.

https://www.youtube.com/watch?v=9WbFboLf9ZA
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JOSÉ TELLEZ

DISSENY I ACTIVISME

José Téllez (Badalona, 1984), antic alumne de la nostra institució, és 
un dissenyador gràfic amb responsabilitats en l’àmbit de la política. 
Membre de Guanyem Badalona en Comú, va ser tinent d’alcalde 
de Badalona des del 2015.

Activista des d’adolescent, quan va esclatar la guerra de l’Iraq  es va 
implicar al moviment estudiantil antimilitarista i antiglobalització, 
ha treballat en moviments sobiranistes com la Plataforma pel Dret 
de decidir i en diferents moviments locals de la ciutat: habitatge, 
el consell de la joventut, la festa major alternativa, el 15 M i l’àgora 
ciutadana.

Políticament va enquadrar-se a l’organització anticapitalista 
Revolta Global, de la qual és fundador i membre destacat fins 
que va abandonar la formació per formar part de la Candidatura 
d’Unitat Popular de Badalona. De professió dissenyador gràfic, va 
ser format a la nostra escola on va estudiar Ensenyaments Superiors 
de Disseny Gràfic. Entre la seva obra hi ha el cartell de les Festes de 
Maig de l’any 2009 o la campanya Tanquem els CIES.

La vinculació de José Tellez a l’activisme polític i a la comunicació 
gràfica li va permetre oferir-nos una retrat de la política de la Unió 
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Europea i l’Estat espanyol en matèria de gestió de fronteres així 
com de les estratègies que com a comunicadors i dissenyadors 
gràfics podem fer servir per tal de millorar aquesta gestió. La 
presentació de la campanya Tanquem els CIES li va servir  per 
il·lustrar-nos de forma concreta com el disseny pot esdevenir una 
eina de transformació social que pot potenciar la convivència 
intercultural.
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JOSÉ TELLEZ

ENTREVISTA

En acabar la seva presentació José Tellez va ser entrevistat al nostre 
centre. Com a tots els ponents de les Jornades se li van formular 
tres preguntes:

· Com valores la gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea?
· Què fas tu i la teva institució per millorar aquest gestió?
· Què hi  podem fer nosaltres?

Podeu visionar aquesta entrevista clicant el següent link.

https://www.youtube.com/watch?v=krRcpu1bYyg
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MERCÈ MARTÍNEZ I JOSEP RODRI

JORDI CUYÀS: ART I 
COMPROMÍS
Jordi Cuyàs (1957-2017), professor de l’EASD Pau Gargallo durant 
més de vint anys, va ser també professor de Disseny Gràfic a 
l’ESDAP Cataluya campus Pau Gargallo. La seva petjada com a 
artista, dissenyador i docent i el seu esperit altruista i col·laboratiu 
van marcar un referent per a l´alumnat i professorat del nostre 
centre.
Tot i el caràcter introspectiu i intimista que transpira la seva 
obra artística, Jordi Cuyàs va mantenir durant tota la seva vida 
un compromís social que es va materialitzar en alguns dels seus 
projectes creatius. En són un exemple, la seva exposició Danys 
col·laterals (2011) i els seus vídeos Louis Vuitton haute joaillerie 
(2012) i Tríptic de la cobdícia (2014).

De forma paral•lela, Jordi Cuyàs va mantenir una estreta i fructífera 
col•laboració artística amb l’activista cultural, director i creador 
d’espectacles teatrals Josep Rodri. Amb la seva companyia 
Amebeu Teatre va ser el responsable de les instal·lacions 
artístiques, de la imatge gràfica i de l’enregistrament de bona part 
dels projectes de la companyia. Cal destacar de forma significativa 
la seva participació en l’espectacle multidisciplinar i itinerant 
Welcome (2017), directament vinculat a l’eix vertebrador de les 
Jornades Accés restringit.
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La presentació Jordi Cuyàs: art i compromís, impartida per la 
nostra professora d’Història de l’Art Mercè Martínez i pel director 
de teatre i activista Josep Rodri, va pretendre retre homenatge a la 
trajectòria compromesa d’aquest professor, dissenyador i artista; 
així com fer reflexionar sobre l’actitud que tot artista o dissenyador 
pot mantenir envers la millora de la societat que l’envolta.

D’altra banda, aquesta xerrada va perseguir també la publicitació 
de l’exposició homenatge Herència, dedicada a en Jordi Cuyàs i que 
coordinada per EASD Pau Gargallo i La Bragueta Estudio preveu 
tenir lloc durant el mes d’octubre de 2018 al Centre Cultural El 
Carme de Badalona.
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MERCÈ MARTÍNEZ I JOSEP RODRI

JORDI CUYÀS: ART I 
COMPROMÍS
En acabar la seva presentació Josep Rodri va ser entrevistat al 
nostre centre. Com a tots els ponents de les Jornades se li van 
formular tres preguntes:

· Com valores la gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea?
· Què fas tu i la teva institució per millorar aquest gestió?
· Què hi  podem fer nosaltres?

Podeu visionar aquesta entrevista clicant el següent link.

https://www.youtube.com/watch?v=ZL_JyFSkZ34
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SAID BILAL I ABEL DEL CASTILLO

IN TRANSIT. A REFUGEE 
EXPERIENCE
La jornada de cloenda d’Accés restringit ens va apropar a la cara 
més crua de la política de gestió de fronteres de la Unió Europea.
El nostre professor Abel del Castillo, director d’animació del 
curtmetratge Si no soy no puedo ser, gravat amb el nens del 
camp de refugiats de Cherso l’estiu de 2016 va ser l’encarregat de 
presentar la seva experiència mitjançant el visionat d’aquest film 
i del documental Escola en trànsit, que es va realitzar de forma 
paral·lela al taller que va impartir.

Abel del Castillo va venir, però, acompanyat d’un testimoni 
d’excepció, Said Bilal, un dels protagonistes del documental.

Said és un jove sirià de 24 anys que en el moment de fer la xerrada 
portava tres mesos a Barcelona. Al 2012 havia hagut d’abandonar el 
seu país, la seva família i els seus estudis universitaris d’enginyeria 
agrònoma, fugint d’una guerra civil. Des de llavors havia viscut com 
a sol·licitant d’asil a diferents camps de Turquia i Grècia, on s’havia 
vist bloquejat pel tancament de fronteres que imposa una Unió 
Europea que incompleix els seus compromisos. Acollit a la nostra 
ciutat dins del projecte Nausica, tracta ara d’aconseguir la seva 
condició com a refugiat i així poder iniciar una vida autònoma.
Said va ser al nostre centre i va donar el seu testimoni de la realitat 
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que pateixen milions de persones i va reflexionar sobre el dret 
internacional a l’asil i a l’educació.

L’acte de cloenda d’Accés restringit va comptar també amb la 
presència de Teo Pallarès, de Pro Activa Open Arms, que ens  va 
permetre conèixer de primera mà les darreres notícies vinculades a 
aquesta entitat.

El visionat del curt Si no soy no puedo ser es pot fer clicant al 
següent link.

El visionat del documental Escola en trànsit es pot fer clicant al 
següent link.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tmQFrlPmf7g
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-i-refugiats/escola-en-transit/video/5649614/
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SAID BILAL I ABEL DEL CASTILLO

IN TRANSIT. A REFUGEE 
EXPERIENCE
En acabar la seva presentació L’ l’Abel del Castillo i el Said Bilal van 
ser entrevistats al nostre centre. Com a tots els ponents de les 
Jornades se li van formular tres preguntes:

· Com valores la gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea?
· Què fas tu i la teva institució per millorar aquest gestió?
· Què hi  podem fer nosaltres?

Podeu visionar aquesta entrevista clicant el següent link.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=k6jBcY_VQws
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Espai d’exposicions i Espai ESDAP Campus Pau Gargallo
Exposició 

ANA MARIA FERNÁNDEZ, NEREA 
MARTÍNEZ, SÍLVIA SÀNCHEZ, 
LAIA BORONAT I ALBERT JAIME

PRO ACTIVA OPEN ARMS

Tal com ens va presentar Teo Pallarès en la sessió inaugural 
d’Accés restringit, ProActiva Open Arms és una organització 
no governamental de Badalona, la principal missió de la qual 
és rescatar del mar els refugiats que arriben a Europa fugint de 
conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Neix d’una empresa de 
socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les 
costes espanyoles.

“Mostrem les històries que altres volen amagar. No deixarem ni 
una vida més a la deriva”

L’exposició Pro Activa Open Arms, comissariada pel professor 
de Projectes de Disseny Gràfic Miquel Aregay, va ser un element 
vertebrador de les Jornades Accès Restringit.

L’assignatura Projectes 2on curs del Cicle Formatiu de Gràfica 
Impresa contempla el disseny d’un espai expositiu. Un dels 
projectes de disseny pel curs 2017/18 es va vincular a una exposició 
divulgativa de la organització Pro Activa Open Arms. De les tres 
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propostes presentades va ser escollida la de les alumnes Ana Maria 
Fernàndez i Nerea Martínez. Per a la producció es va reforçar el 
grup amb les alumnes Sílvia Sànchez i la Laia Boronat. Segons 
el professor Miquel Aregay va ser un equip fantàstic que fora 
d’hores de classe va fer possible el muntatge de l’exposició amb 
la col·laboració del exalumne d’escultura Albert Jaime. En boca 
d’Aregay amb aquesta exposició “esperem que aquest petit gra 
de sorra ajudi a difondre la gran tasca humanitària que realitza 
Pro Activa Open Arms”.

Més informació: 
https://www.proactivaopenarms.org/es
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