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EDITORIAL

Benvolguts lectors, com cada any intentem buscar nous reptes i noves 
motivacions per nosaltres i per tots els seguidors de la nostra revista Ep! 
Estem aquí.

Cadascun dels grups del Centre s’ha fet càrrec d’elaborar una àrea concreta 
de la revista, enguany dedicada a la nostra Ciutat: Barcelona.
A la secció que hem titulat FESTES I TRADICIONS, la proposta de treball 
ha estat crear una comissió de festes i programar un calendari per mesos, 
escollint aquelles festes més populars transcendentals que oferien un ventall 
d’activitats participatives a la ciutat de Barcelona.

Els nois anticipadament feien la recerca històrica i cultural de la festa a 
esdevenir pròximament i amb la informació obtinguda l’editaven en un escrit 
amb alguna imatge representativa i adjuntaven una proposta per a les famílies, 
oferint les activitats que es feien a la ciutat.

La secció de la UNESCO ha estat dedicada al tema del Modernisme a Barcelona. 
Aquesta àrea s’ha treballat des d’una perspectiva dinàmica per tal de motivar 
els nois i noies, fent tallers manipulatius per reproduir algunes de les tècniques 
modernistes i fent sortides que ens han permès conèixer diferents monuments 
de la Ciutat com pot ser la Sagrada Família, comprovant la seva accessibilitat.

Pel que fa a àrea d’ECOLOGIA, Barcelona Ciutat Sostenible, s’ha treballat 
sobre el fet que Barcelona és una ciutat que ha creat el projecte Barcelona + 
sostenible i els nois/es han fet una recerca dels edificis així considerats: Edifici 
Media Tic i altres edificis emblemàtics.

Finalment hem fet un “skyline” de Barcelona, on podem veure les siluetes de 
les estructures i edificis més alts.

En l’apartat de VIATGEM aquest any hem fet una visió sobre els diferents 
barris de la ciutat i hem incidit molt sobre el nostre barri de Sant Martí.
En  l’apartat  de  CUINA  hem conegut  i elaborat alguns plats típics de 
les cartes habituals en els restaurants del nostre entorn, com pot ser un 
empedrat...

En la secció LA GENT DE LA CIUTAT i els moviments socials podreu llegir com 
els nois/es del Centre han creat una definició sobre aquest tema: són grups de 
persones que s’uneixen i es posen d’acord, per millorar les coses de la seva vida 
a la ciutat. A partir d’aquesta idea han fet una recerca sobre quins han estat 
els moviments socials més importants, impulsats pels ciutadans de Barcelona.

Desitgem que el tema troncal de la revista que ens va engrescar a nosaltres 
serveixi per a tots de motivació per redescobrir la Ciutat.
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QUÈ ÉS EL MODERNISME?

Aquest any hem treballat  el Modernisme a Barcelona perquè aquest tema el podem 
incloure dintre de l’àrea de la  UNESCO, ja que és una ciutat amb un gran nombre 
d’edificis, indrets, ... que són Patrimoni de la UNESCO.

A la nostra àrea ens hem centrat en un primer moment en explicar què és el 
Modernisme a Barcelona, hem treballat a Antoni Gaudí (arquitecte més important 
d’aquest moviment a Barcelona), hem conegut la tècnica del “trencadís”,  i també 
hem estudiat alguns dels edificis més representatius del Modernisme a la nostra ciutat: 
Sagrada Família i la Casa Milà.

A més a més, hem complementat tots aquests continguts amb tallers manipulatius, 
xerrades i, sempre que ha  estat possible, sortides per tal de facilitar la comprensió.

A la segona meitat del segle XIX, Barcelona va viure un gran desenvolupament 
industrial i urbanístic, i per tant econòmic, amb el creixement de la nova burgesia 
industrial, que tenia grans fortunes i un gran interès cultural.

Després del Pla Cerdà, que va transformar l’organització 
de la ciutat, i passada l’Exposició Universal de 1888, 
Barcelona va experimentar un gran canvi no només a nivell 
urbanístic i arquitectònic, sinó que també es va produir una 
transformació cultural a través de la Renaixença. Aquest 
moviment literari té la voluntat de fer renéixer el català 
com a llengua i recuperar la història del país.

El Modernisme vol trencar amb les formes del passat i 
crear un nou art. Aquest moviment tindrà un important 
pes en l’arquitectura. L’Arquitectura modernista va 
suposar una renovació de les formes inspirades en la 
natura, l’ús de nous materials i un sentiment nacional.

A Catalunya el Modernisme té una personalitat 
pròpia i diferenciada de la resta d’Europa, 
amb arquitectes com Domènech i Montaner, 
Puig i Cadafalch i Antoni Gaudí.

Aquest any hem decidit treballar com a tema general la nostra ciutat, Barcelona. La 
ciutat ha estat treballada des de moltes perspectives diferents en les que s’han basat 
totes les àrees . Per tant, trobareu el Modernisme, Festes Populars, Moviments Socials, 
Barcelona ciutat sostenible i el barri de Poblenou.  
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ANTONI GAUDÍ

És l’arquitecte més conegut de l’estat espanyol, 
i el màxim representant del Modernisme català.

Gaudí va ser un arquitecte amb 
un sentit innat de la geometria i el volum, així com una gran 
capacitat imaginativa que el permetia projectar mentalment 
la majoria de les seves obres abans de passar-les a plànols. Gaudí 
concebia els seus edificis d’una forma global, tenint en compte 
tant les solucions estructurals, com les funcionals i decoratives. 
Estudiava fins a l’últim detall en totes les seves creacions. També 
va introduir tècniques amb els materials com el “trencadís”.

El trencadís és una mena de 
mosaic format per trossos 
irregulars de ceràmica, 
marbre o vidre, generalment 
de disseny abstracte, típic de 
l’arquitectura modernista.

LA SAGRADA FAMÍLIA

Gaudí va projectar la Basílica de la Sagrada Família a partir 
de les catedrals gòtiques i bizantines. Amb l’arquitectura i la 
bellesa de l’edifici volia expressar les creences cristianes.

La Basílica, que encara està en construcció, a les façanes 
explica la vida i les ensenyances de Jesús. Cada una 
representa un dels tres moments culminants de la 
seva vida: el naixement, la passió i la glòria. A mida 
que passa el dia, la llum solar accentua encara més les 

característiques de la cada façana. La llum i el color són protagonistes en aquesta 
Basílica. Quan estigui acabada tindrà 18 torres.

LA CASA MILÀ
La Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera, 
és obra de Gaudí. Va ser edificada per encàrrec del 
matrimoni Milà i Segiment i Gaudí va comptar amb la 
col·laboració dels seus ajudants Jujol, Sugranyes, ...
La Casa Milà és un reflex de la plenitud artística de Gaudí: 
pertany a la seva etapa naturalista, on s’inspira en les 
formes orgàniques de la natura, per  al que  va posar 
en pràctica tota una sèrie de noves solucions estructurals. 

Reproducció del drac del Parc Güell 
elaborat pels nois del centre.

Representació de les xemeneies de la 
Casa Milà 



- 8 -

F
E

S
T

E
S

 I T
R

A
D

IC
IO

N
S

COMISSIÓ DE FESTES

FESTES I TRADICIONS

Aquest curs la proposta per a l´àrea Barcelona, era crear una 
Comissió de Festes. Programar un calendari de festes per mesos, 
escollint aquelles festes més populars o trascendentals de cada 
mes on la ciutat de Barcelona oferia un ventall ampli d´activitats 
i de seguisis .

GENER: TRES TOMBS

Els nois anticipadament feien la recerca històrica i 
cultural de la festa a esdevenir properament , en vista a 
dos, tres setmanes més enllà .
Treballaven la informació obtinguda, l’editaven  en un 
escrit amb alguna imatge representativa, i adjuntaven 
una proposta per a les famílies , que s´identifiqués amb 
aquesta festa.

La festa dels Tres Tombs de Barcelona té com a activitat principal una passejada de 
bèsties –cavalls, ases, someres–, cavalcades o tirant carruatges. És una festa amb 
el format de processó, on es beneeixen els animals. El motiu de la diada en honor 
de Sant Antoni Abat,  patró dels animals domèstics, sobretot els de peu rodó. La 
llegenda explica que si en veia un de ferit el guaria.

La  Comissió de Festes  va proposar un repte  per a 
les famílies,  un concurs de fotografia, on els nois/es 
del centre tenien que sortir en alguna imatge gaudint 
d´aquesta festa 

Guanyadors: Llorenç, Lisa, 
Andrea i Jordi.. FEBRER: CANDELERA

La Candelera és una festa religiosa que es fa quaranta 
dies després de Nadal i commemora la presentació 
de Jesús al temple de Jerusalem. En la tradició jueva, 
les mares havien d’esperar-se quaranta dies després 
del part per purificar-se i fins a les hores no podien 
presentar el nadó davant les autoritats religioses. 
Aquest ritual es materialitzava amb una oferta i 
benedicció d’espelmes de cera. Per això és una de les 
moltes festes de la llum.

“Si la Candelera plora, l’hivern és 
fora. Si la Candelera riu, l’hivern 
és viu.”

Santa  Eulàlia va ser la patrona de la ciutat fins al segle XVII. L’Emperador 
romà Dioclecià al segle IV va ordenar que fossin perseguits tots els 
cristians. Molts es van amagar i altres van fugir. Eulàlia, una nena 
de tretze anys que vivia en un mas de Sarrià, va demostrar una gran 
valentia presentant-se al cònsol Dàcia per rebel•lar-se contra aquells 
actes tan injustos. Eulàlia fou empresonada i castigada, va lluitar tant 
pels seus ideals que van acabar costant-li la vida. 

FEBRER: SANTA EULÀLIA
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FEBRER: CARNESTOLTES
La proposta de la Comissió de Festes per aquesta festa, fou : un concurs de 
fotografies de carnestoltes. Vam fer la votació a mà alçada, per a escollir els quatre 
premiats del concurs de fotografies de carnestoltes .

Els premiats van ser : Lila la Guerrera , Sirenita y 
Dorita, SuperRubik y El vive en la piña debajo del mar .

MARÇ: SANT MEDIR

És coneguda principalment per les tones de caramels i llaminadures que es llancen al 
públic des de cavalls, carrosses i camions.
L’any 303, enmig de la persecució dels cristians sota ordres de l’emperador Dioclecià, 
el Bisbe Sever de Barcelona fugia de la ciutat. I vet aquí que quan passava per Sant 
Cugat topà amb el pagès Medir que sembrava faves. El Bisbe li explicà el motiu pel qual 
s’amagava i, decidit a morir abans de renunciar a la fe cristiana, li demanà que digués 
la veritat si algú preguntava per ell. Un cop se’n va haveranat, les faves començaren a 
créixer de manera miraculosa.
Poc després, el perseguidors es trobaren el pagès Medir, que els va explicar la veritat: 
Sever havia passat per allà feia una estona mentre ell sembrava faves. Els homes es van 
pensar que se’n mofava i que protegia el Bisbe i se l’emportaren. I, havent-los capturats 
tots dos, els empresonaren i els martiritzaren fins a la mort.

ABRIL: SANT JORDI

La Proposta dels nois , va ser un 
“Photocall” per  a les famílies en el 
dia de portes obertes

MAIG: SANT PONÇ
La Comissió de Festes 
va proposar comprar 
diferents plantes 
remeieres i  en van 
oferir un popurri dins 
d’un sobre per a cada 
família.

MAIG: SANTA RITA

Els nois van 
confeccionar una 
rosa amb essència i 
la van regalar a cada 
família.

JUNY: L’OU 
COM BALLA   

JUNY: SANT JOAN
Van elaborar un 
popurri de confetis 
de colors i un imant 
amb la imatge d’un 
petardo.
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ELS MOVIMENTS SOCIALS
La nostra àrea  ha estat “La gent de la ciutat”, els seus habitants o ciutadans. Com 
que aquest és un tema molt ampli i divers, ens havíem de centrar en algun aspecte, 
en quelcom més concret i vet aquí que ens vam decidir pels moviments socials.

Però que són i qui són els moviments socials? Us preguntareu. Bé, de fet, aquesta 
ha estat una pregunta constant de tots els membres del grup, allò que anàvem 
repetint dia rere dia, tots els dilluns al matí quan tocava àrea. I sempre repetíem la 
mateixa frase o definició, perquè tothom entengués que és tot això dels moviments 
socials.
I dèiem: “Són grups de persones que s’uneixen i es posen d’acord, per millorar les 
coses de la seva vida a la ciutat”. Aquesta és l’explicació en les paraules dels nois/
es. La definició més oficial, segons la wikipedia és: “Un grup no formal d’individus 
o organitzacions que tenen com a finalitat el canvi social”.

Tot un repte treballar un tema tant complex i tant ampli. Així que ens vam posar 
el vestit de feina, ens vam arromangar i vam apostar per enfocar el tema des de la 
perspectiva històrica, fent un viatge des del passat cap al present.

També havíem de trobar la manera de que 
tot plegat fos més visible, tàctil i plàstic, per 
tal d’adaptar-nos a les capacitats i als ritmes 
de tots els membres del nostre grup, que ens 
acompanyés tots els dies del curs, per així 
recordar-nos millor del que estàvem fent. I ens 
vàrem plantejar decorar i dedicar un espai/
recó de la nostra sala a la gent de la ciutat, 
aquest espai s’ha anat transformant i canviant 
conforme anàvem avançant per la història.

Vam anar endarrerint el rellotge de sorra, fins a l’Edat 
Mitjana, quan la nostra ciutat estava envoltada de 
muralles i van aparèixer les primeres associacions de 
treballadors artesans , els gremis. Vàrem explicar que 
s’unien per millorar el seu ofici, les seves condicions 
de treball i que entre tots recollien diners per ajudar 
als membres més pobres dels seus respectius oficis, 
cadascú va triar-ne un, vam explicar quin era aquell 
ofici i els vam penjar tots al racó. 
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El rellotge de paret va anar avançant cap a la Revolució Industrial i l’aparició de 
la màquina de vapor. La construcció de les primeres fàbriques a la ciutat i al seus 
voltants, com ara el nostre barri el del Poblenou. Aquí va ser on els ciutadans ara 
dits obrers, es van tornar a ajuntar per millorar les seves condicions de vida i de 
treball, per tenir un salari digne, per no treballar els diumenges, per evitar que 
els nens i les nenes menors de nou anys anessin a les fàbriques, parlem de les 
primeres associacions d’obrers que més endavant es transformarien en sindicats. 
Vam dibuixar entre tots una gran màquina de vapor com a símbol d’aquesta època 
i vàrem enganxar també al nostre racó pancartes amb les reivindicacions més 
importants dels obrers.

I tornarem a moure les busques del rellotge de canell, per apropar-nos als anys 
60 i 70 del segle passat, on molts dels ciutadans arribats a la ciutat des de molts 
indrets diferents, es van tornar a unir, fent Associacions de Veïns, per millorar la 
vida dels seus barris, els carrers, les clavegueres, la llum, l’aigua i moltes coses més.
Vam veure i comentar, algun documental on entrevistaven a veïns que explicaven 
com havien lluitat per millorar els seus barris, cases i carrers.

Fins arribar al temps presents on hem aturat el rellotge del nostre telèfon mòbil, 
per parlar de les ONG, els diferents tipus que en poden trobar dins la ciutat, les 
que es preocupen pel medi ambient, les que ajuden els animals, les que ajuden a 
les persones i la importància de la seva tasca per millorar les nostres vides. Vàrem 
triar algunes de les més conegudes i vam fer un dibuix que representés la feina 
que feien cadascuna d’elles.
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La SOSTENIBILITAT es basa en satisfer les necessitats de la població 
actual sense comprometre els recursos i possibilitats de les generacions 
futures.
L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Conferència de les Nacions Unides 
sobre Medi Ambient i Desenvolupament, coneguda com a Cimera de la Terra. 
Representants de 179 estats es van reunir per debatre les estratègies a seguir per 
assolir el desenvolupament sostenible del planeta. De la Cimera va sorgir un pla de 
treball per el segle XXI: l’Agenda 21.
L’Agenda 21 és el camí que hem de seguir per solucionar els grans problemes ambientals 
del nostre planeta. És la guia global perquè només millorant el nostre entorn podrem 
arribar a salvar el planeta.
L’Agenda  21  és ...un  compromís  amb  la  terra, un  compromís  amb  el  
futur ,  un  compromís  amb  les persones.
Barcelona, la nostra ciutat, està adherida al projecte de l’Agenda 21 i el seu 
compromís es concreta en el programa Barcelona+Sostenible.
Igual que empreses, associacions, escoles i altres entitats estan adherides al 
projecte, també nosaltres i des del treball en la nostra àrea hem planejat un munt 
d’activitats i projectes relacionats i a favor de aportar els nostre granet de sorra a la 
sostenibilitat del nostre planeta.

La lectura d’aquest conte ens ha permès prendre 
consciència de les repercussions que tenen les nostres 
accions quotidianes sobre la destrucció dels recursos 
naturals de la natura. 
Hem llegit la història, l’hem comentat i treballat. L’hem 
reescrit i  il•lustrat vinyetes.

“En Pepet i la selva d’alumini.”

Hem fet el nostre racó del reciclatge. Hem pintat unes 
caixes per tenir a la sala i reciclar. Tenim una caixa de 
color groc per reciclar els envasos i una blava per reciclar 
el paper i el cartró. S’ha treballat la importància d’aquest 
gest i alhora fomentem la creació del màxim nombre de 
manualitats i treballs utilitzant aquest material. Així doncs 
també treballem la reutilització de tot allò que reciclem.

El reciclatge.

Jardí vertical
Hem creat un jardí vertical a la nostra sala. Hem utilitzat ampolles buides per convertir-les 
en testos. I hem posat terra i plantes i hem fet un panell per controlar quan el reguem.

BARCELONA + SOSTENIBLE



- 13 -

E
C

O
L

O
G

IA
Si bé el reciclatge està considerat com una de les gestions més 
importants en la gestió dels residus, cal tenir en compte dos passos 
previs molt importants: la reducció i la reutilització. Així doncs, aquí 
tenim, la famosa llei de les tres “R”.

La llei de les 3 “R”

Estalvi d’aigua
Hem treballat l’estalvi d’aigua perquè creiem que és molt important i està a l’abast 
de tots fer alguna cosa. Gastar més aigua de la que necessitem és un comportament 
insolidari amb les persones i també amb els altres éssers vius. Hem de fer servir només 
l’aigua imprescindible per cobrir les nostres necessitats. Cal utilitzar l’aigua d’una 
manera racional i responsable. A la nostra sala hem fet un mural amb els consells 
fonamentals per estalviar aigua i els hem explicat als nostres companys. El mural s’ha 
penjat al Centre perquè tothom pugui veure’l i fer-ne cas.

Hort urbà
Després de fer el taller d’hort urbà 
amb els nois de la Fàbrica del sol ens 
hem posat a treballar per fer el nostre 
propi hort al Centre. Van reutilitzar 
una taula que vam trobar i el primer 
pas va ser posar-li rodes i decorar-la. 
Ja teníem doncs, el lloc on començar 
el nostre “Hortet del Poblenou”.
Hem plantat carbassons, pebrots, 
enciams, tomàquets i albergínies. Els 
hem anat regant tot sovint i abonant 
un cop per setmana.

Reduir: El millor residu és aquell que no es produeix. 
Reuti l itzar: Donar una segona vida als residus.
Reciclar: Utilitzar els residus per utilitzar-los en l’elaboració 
de nous productes.

Els consells per estalviar aigua són els següents:
Millor dutxar-se que banyar-se.
Cal tancar l’aixeta mentre ens ensabonem o raspallem les dents.
No fer servir el vàter com una paperera.
Fer servir la rentadora o el rentavaixelles  amb la càrrega completa. 
 Regar les plantes al matí o la nit perquè l’aigua no s’evapori.

Cris S.
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Barcelona está dividida en distritos municipales, que son la unidad 
territorial más grande dentro de la ciudad. La organización territorial 
actual data de 1984, el municipio se divide en diez distritos, que a su 
vez se subdividen en un total de 73 barrios.
Los distritos son territorios que tienen autonomía y capacidad de 
decisión y gestión económica en determinados ámbitos.

La Barcelona histórica corresponde a los distritos 1 y 2: Ciutat Vella es 
el núcleo urbano más antiguo de la ciudad y el Ensanche es la extensión 
de la ciudad que se hizo en el siglo XIX, tras el derribo de las murallas,  
siguiendo el Plan Cerdá. A su alrededor una corona formada por los 
distritos cuyas fronteras se ajustan a las que fueron  los antiguos 
municipios independientes del Llano de Barcelona, anexionados a 
la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX: Sants Montjuïc 
(Santa María de Sants), Les Corts (Les Corts Sarria), Gracia (Villa de 
Gracia), Sarriá-San Gervasio (Sarrià y San Gervasio de Cassolas), Horta-
Guinardó(Horta), San Andrés( San Andrés de Palomar), San Martín 
(San Martín de Provensals).
A estos nueve distritos se les suma el de Nou Barris, que en 1984 era 
el más joven de la ciudad, estaba integrado por múltiples barriadas 
obreras que habían ido creciendo en las faldas de Collserola desde los 
años 1950.

En el distrito de San Martin encontramos 
el barrio de Poblenou, donde está situado 
nuestro Centro ASPACE-Poblenou.

El núcleo inicial del Poblenou corresponde al antiguo barrio del Taulat 
(palabra que significa “pieza de tierra de cultivo”) y ocupa la parte baja 
más cercana al mar del distrito actual y del antiguo municipio de Sant 
Martí de Provençals.

un tomb pel POBLENOU
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Durante muchos siglos fue una zona de 
marismas, con lagunas rodeadas de juncos, 
paisaje que todavía recuerdan los nombres de 
las calles Llacuna y de Joncar.

La abundancia de agua y las grandes extensiones y su bajo precio 
favoreció, durante el siglo XVII, la instalación de las primeras fábricas 
de indianas. Después llegaron los vapores, desplazados posteriormente 
por la electricidad, con industrias de todo tipo: aceite, vinos, textiles, 
metal, gas y maquinarias etc.

A final del siglo XIX Poblenou era el 
territorio con más concentración 
industrial del país por lo que se le llamo 
el “Manchester catalán”.

A lo largo del siglo XX el Poblenou se consolidó como  barrio 
residencial, obrero e industrial, con importante aumento 
demográfico y la aparición de núcleos de barracas como 
el Somorrostro, Pequín y Transcementerio, la mayoría 
desaparecieron pasada la segunda mitad del siglo XX.

A partir de los años 60 se produce un proceso de 
desindustrialización y la consiguiente aparición de grandes 
solares que fueron ocupados por empresas de transportes, 
talleres y almacenes. Con los Juegos Olímpicos de 1992 se 
inicia la gran transformación del barrio.

Del pasado fabril del barrio quedan algunas fábricas 
reutilizadas como servicios como Ca L’Aranyó (Universidad 
de Barcelona), Can Saladrigas (Biblioteca), Can Felipa (hotel 
de entidades y polideportivo) etc.

Estas y otras empresas permiten que, a pesar de las 
muchas que se han perdido, el Poblenou sea aún hoy 
el barrio de Catalunya con más chimeneas. Las hay 
por todas partes, en calles, solares e incluso adosadas 
a edificios. Son de ladrillo o de hormigón; enormes y 
estilizadas o bajitas y rechonchas.
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E MPED RAT
Es una ensalada de judías y bacalao muy típica de Catalunya. 
Se puede hacer también con otras legumbres, pero la receta de 
empedrat clásica es con judías blancas.

Poner en una fuente de servir las judías, seguidamente el bacalao 
desmigado y el tomate, pimientos y cebolla picaditos a cuadritos 
pequeños, mezclar todo bien, añadir las aceitunas y alcaparras. En 
una botella preparar la salsa mezclando el aceite, vinagre, la sal 
y la pimienta; aderezar el empedrado con la salsa y decorar con 
mitades de huevo duro y perejil picadito por encima.

INGREDIENTES

Para cuatro raciones:

- 5oo gr alubias cocidas blancas, si son de las pequeñitas mejor.
- 250 gr bacalao desmigado y remojado.
- 2 tomates para ensalada.
- 1 pimiento rojo.
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla.
- 2 huevos duros.
- Aceitunas negras y verdes.
- 1 cucharadita alcaparras.
- Salsa: aceite, vinagre, sal y pimienta y perejil picadito.

PREPARACIÓN
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Durant el primer trimestre d’aquest curs ( del 4 d’octubre al 20 de desembre) el CTO 
ASPACE Poblenou ha liderat el primer projecte d’arts escèniques del curs 16/17.

El que ens vam proposar des del CTO Poblenou era oferir als altres centres de Badalona 
i el CIM una mostra de la nostra manera de treballar. Seguint el punt central o centre 
d’interès treballat aquest curs pel CTO, vam decidir treballar les festes populars de la 
nostra ciutat Barcelona. En aquest cas vam decidir treballar la Mercè com a Festa 
Major de Barcelona centrant-nos en tres actes concrets: els gegants, els castellers i els 
diables i correfoc.
Seguint la metodologia de treball de Poblenou intentarem anar d’un contingut més o 
menys teòric a la vessant pràctica fins a realitzar algun treball pràctic que ens apropi 
als continguts treballats alhora que ens ofereixi un resultat pràctic.

En primer lloc vam treballar sobre els gegants. Vam 
conèixer a través d’informació per internet com eren 
i quin origen tenien els gegants de la nostra ciutat. 
Són la Violant d’Hongria i Jaume l el Conqueridor.

FESTA MAJOR

ELS GEGANTS

Vam decidir fer els nostres propis 
gegants. Vam decidir fer una geganta 
a la que li vam posar el nom de Brida 
i un cap gros, en Perutxo. Els tres 
centres vam participar en la seva 
construcció i ara estan exposats al 
vestíbul del CIM.



- 18 -

A
R

T
S

 E
S

C
È

N
IQ

U
E

S

ELS DIABLES
Per treballar aquest tema ens va ajudar el nostre 
company Llorenç, monitor de Poblenou i membre 
dels diables del Clot. A part de fer-nos una xerrada 
ens va portar material per fer la cercavila final.

Vam elaborar tratjos per la cercavila i vam fer els 
nostres propis versots ( versos en to irònic que inicien 
les cercaviles).

Per acabar tot el treball dut 
a terme vam celebrar la l 
Cercavila d’Aspace que va 
comptar amb la presència 
de la Brida, en Perutxo i 
els diables d’Aspace. Va ser 
molt divertit!!!

ELS CASTELLERS
Seguint una de les metodologies de treball de Poblenou, 
vam comptar amb la presència dels castellers de la Vila de 
Gràcia que van venir a fer-nos una xerrada. Va ser molt 
interessant i, tant nosaltres com ells, vam quedar molt 
satisfets de l’experiència.

Vam pujar al Cim i vam intentar fer el nostre castell. Això 
si, el nostre va ser un castell horitzontal.



- 19 -

A
R

T
S

 E
S

C
È

N
IQ

U
E

S
MÚSICA I  MOVIMENT

El segon projecte en el que els nostres nois han participat ha estat el que portava 
per nom: “Música i Moviment”,  liderat per la Residència d’ASPACE. On tant els 
centres de Badalona com Poblenou ens hem implicat de valent.

El projecte tenia l’objectiu de poder treballar amb el grup menys participatiu 
aspectes com els ritmes i temps musicals, la resposta física a l’estímul sonor, l’ordre 
coreogràfic, les emocions produïdes per la música, i d’altres aspectes transversals 
com l’atenció, la percepció, el pensament i l’àrea afectiva i emocional. S’ha treballat 
amb un rati d’un a dos com a màxim per poder donar suport individualitzat als 
nostres nois i noies que presenten un perfil més sensorial. Pensem que hem assolit 
perfectament l’objectiu, tots els nois i noies que han participat d’aquest projecte 
han pogut gaudir d’aquestes sessions plenament, essent els protagonistes del seu 
procés d’experimentació sensorial.

El treball s’ha dut a terme durant 10 
sessions que ha ocupat tots els dimarts 
del segon trimestre i ha tingut lloc al 
poliesportiu del Cim. Espai que hem 
transformat, de setmana en setmana, 
en una sala d’estimulació sensorial la 
majoria de les vegades: tapant finestres, 
posant màrfegues a terra, etc.

A les sessions hem treballat els següents 
aspectes: emocions, propiocepció,  
relaxacions, estimulacions, estereotípies, 
... relacionats amb la música, el 
moviment, el ritme, les qualitats del so, 
la vibració, etc.
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improshow
La improvisación es una herramienta imprescindible para el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y conflictos y en resumen, una práctica que nos anima a 
tener una vida más rica, más creativa y más divertida.

En este proyecto liderado por el centro Aspace-Badalona participamos tanto un 
grupo de chicos y profesionales de Poblenou, como un grupo del CIM. El grupo de 
Poblenou estaba compuesto por un grupo de siete chicos y dos profesionales.
El proyecto se trataba de improvisar situaciones en las que todos los chicos pudieran 
intervenir. Para ello se crearon diferentes cajas donde había elementos para 
disfrazarse y entrar en situación: playa, hospital, etc.

Poblenou creó una caja llamada “Mercat” donde había delantales del mercado y 
toda clase de frutas y pescados, que los chicos hicieron en un taller plástico reciclando 
papeles de diario.

Las sesiones fueron muy productivas porque se fomentó la participación, el trabajo 
en equipo y sobre todo la improvisación que es un tema que les cuesta tanto a 
nuestros chicos. También se trabajaron las relaciones de los chicos de los diferentes 
centros que ya se conocían y también se crearon nuevas amistades.

Al final los chicos valoraron  muy positivamente el proyecto porque fue un 
espacio donde todos pudimos reírnos un poco de nosotros mismos y de situaciones 
disparatadas.
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Durant tot l'any hem continuat pujant al CIM repartits entre els dimecres 
i dijous. Per poder realitzar l'activitat de multisensorial, entre d'altres.
Aquestes sessions han sigut grupals d'uns set nois i tres professionals 
aproximadament.
Les activitats que s'han dut a terme, han començat amb un ritual d’inici 
amb una música relaxant, fent una presentació de qui hi havia a la 
sala, i es continuava amb l'activitat central, per acabar amb una petita 
relaxació guiada i respiracions.
Les activitats centrals han sigut variades, i s'han adaptat segons les 
capacitats i habilitats de cada noi per treballar els diferents objectius 
plantejats en cada sessió.
Els nois i noies han gaudit i treballat amb diferents materials tàctils, pilotes 
de diferents mides i textures, teles, pintures. A un  nivell més propioceptiu 
amb vibradors, material llastrat i massatges. Com també amb hamaques 
per gronxar-se, llit d’aigua, per proporcionar l’estímul vestibular. Per 
l’estimulació visual s’ha utilitzat el tub de bombolles, fibres òptiques, i el 
projector i programa per treballar la discriminació, l’atenció i memòria. 
Utilitzant els polsadors per fer-los partíceps i poder seleccionar  una opció 
per canviar el color de els llums de la sala, i el material, com les imatges 
o vídeos amb el que es treballava.
Potenciant el treballar i col·laborar en equip, en parelles i respectant els 
torns i l’espera. I sobre tot la seva màxima participació activa a nivell físic 
i de comunicació.
Aprofitant així aquesta estona, on tots van poder gaudir de les diferents 
activitats, en un espai controlat i relaxat.

ESTIMULACIÓ SENSORIAL
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Durant aquest curs, en grups de set 
o vuit nois, hem anat al pavelló per 
realitzar diferents activitats esportives: 
boccia, circuits per treballar diferents 
habilitats, hem jugat a volei.. Després 
de cada sessió hem fet uns estiraments 
amb aquelles parts del cos havíem estat 
treballant (mans, braços, cames,… )
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ESPORT PER A TOTHOM

ACTIV ITAT AQUÀTICA
La piscina del CIM és climatitzada i amb l'aigua calenta, normalment entre 
30 i 32 graus. Cada sessió té una durada d'uns 45 minuts i durant la mateixa, 
cada noi té assignat un professional que treballa, per tal d'assolir objectius 
com: adaptació a l'entorn, flotació, propulsió, equilibri, relaxació, tècniques 
de natació específiques...

El Departament d'<esports ens va convidar a fer una Jornada esportiva, on 
van preparar un seguit de jocs on els nois van gaudir de valent.

Aquest any hem pogut realitzar 
una prova amb alguns nois per 
practicar Paddle Surf a través de la 
nostra companya Patrícia Burgos. 
S'ho van passar d'allò més bé!! 
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Cada divendres pel matí es realitza a les 
instal•lacions del CIM la teràpia amb gossos. És 
una teràpia que es realitza conjuntament amb 
l’associació “tan amigos” i que pretén proporcionar 
o promoure una millora en l’activitat física, social, cognitiva i psicològica 
de la persona i la generalització de les millores en altres contextos de la 
seva vida quotidiana.
L’activitat es realitza trimestralment per grups de 5-6 nois i depèn de 
cada grup les activitats que es fan varien, per tal d’aconseguir els objectius 
fixats.
Ara us ensenyem un petit recull de les diferents activitats que es realitzen:
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El Benito Sánchez, excompany d'ASPACE i membre de la 
Selecció Espanyola de Boccia va venir a explicar-nos la seva 
experiència als Jocs Paralímpics de Rio en la Presentació 
de la nostra Revista.

Per celebrar el 18è. aniversari del centre els nois van participar 
en una gimcana per tal d'anar superant proves i obtenir les 18 
espelmes del pastís d'aniversari. Les proves eren fer una torre 
el més alta possible amb  caixes de cartró, fer una mena de 
partida de tennis amb globus, enfilar objectes per una corda, ....
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Aquest any, vam celebrar el Halloween muntant un túnel del 
terror al passadís amb elements elaborats per les diferents 
sales. A meitat de setmana es va  fer un taller de “cuina 
terrorífica” i el divendres al matí els nois i noies van poder 
passar pel túnel. Aquest mateix dia el nostre company raúl 
va fer un taller de maquillatge i va pintar els nois que van 
voler. 
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Aquest any el nostre pessebre 
estava situat a la nostra ciutat, 
Barcelona. La Torre Agbar i la 
Diagonal van ser els llocs escollits 
per col·locar el naixement. 

El dia 21 de desembre vam celebrar 
l'amic invisible . Com cada any, cada noi 
va fer un petit regal a un company que 
li havia tocat per sorteig.

Com ja és tradició al nostre Centre, per felicitar el Nadal, cada noi 
va fer el disseny de la seva postal de Nadal i les vam vendre 
com sempre, a familiars i amics.

Antonio

Andrea

Sergio
Bruno

Xavi L.
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Com cada any es van portar a terme moltes activitats en relació 
a aquest tema durant totat la setmana. Vam veure la pel·lícula 
“14 km.”, que és la distància que separa l'Àfrica d'Europa, i que 
és el camí que han de fer molts dels refugiats que arriben 
a les nostres costes. 
També, entre tots, vam fabricar amb globus un “Dingui” (embarcació 
amb la que arriben els refugiats).

A més a més, també vam 
elaborar un mural del 
desert del Sahara amb 
llegums, aprofitant que ha 
estat l'any internacional 
dels Llegums.

Setmana de la UNESCO: “Els Refugiats” 

“Sembrant la Pau”

Per acabar la setmana vam 
organitzar una conferència 
sobre la vida a un camp de 
refugiats.

DENIP: “Diferents camins a l'escola” 
Aquest any, per treballar el DENIP vam visionar el documental-pel·lícula 
“Camí a l'Escola” on es mostra els diferents camins que fan cada dia 
els nes i nenes d'arreu del món per arribar a l'escola. Els nois i noies 
van poder constatar les diferències entre els recursos del primer i el 
tercer món.
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Durant tota la setmana vam anar fent coses sobre el Carnestoltes. 
Un grup va fer el rei Carnestoltes, un altre el tro per aquest rei, 
altres van fer el pregó i un mural per fer-nos fotos. La festa va 
començar amb ordres que vam haver de complir: Portar una peça 
de roba del revés, portar una corbata o corbatí i portar un pentinat 
diferent. Pel divendres de carnestoltes vam fer una trobada a sala 
gran on cada grup portava un antifaç que havia fet relacionat amb 
la seva àrea. Vam ballar i fer gresca..

CARNESTOLTES

El dimecres de cendra vam fer l'enterrament de la sardina i va 
venir la vella quaresma a qui vam tallar un peu cada setmana 
fins arribar a la Quaresma.
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Aquest any vam celebrar el Sant Jordi el divendres dia 21, ja 
que el 23 era diumenge. Com els darrers anys vam posar el bar 
i la paradeta. A la paradeta vam vendre roses i bosses amb tots 
els dissenys dels nois, amb aquests dissenys també vam vendre 
punts de llibre. Al costat del bar que vam muntar vam fer un 
Photocall on van poder fer-se fotos tots els nois i les famílies 
que van voler.

SANT JORDI

Ricard P.

Jordi A. Óscar

Robert

Ricard del S.
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TALLERS DE CUINA
Al llarg de tot el curs i aprofitant diferents moments de l'any, 
com ara canvis d'estació, celebracions populars, etc;  hem pogut 
anar realitzant diversos tallers de cuina.. Aquí teniu una mostra 
dels nostres “Plats”.

“Mones de Pàsqua”

“Pizza pernil i fomatge”

Dijous gras:“Truites”

Dijous Gras: “Coca Llardons” i “Coca de Xocolata” 

“Sorbet d'Oreo”
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ENS HAN VIS ITAT . . .

El senyor Francesc 
Mateu, responsable 
d'Intermón-Oxfam a 
Catalunya, va venir 
a parlar-nos sobre 
els refugiats.

Els responsables de l'Arxiu Històric del Poblenou i veïns del Barri, 
van venir a explicar-nos la transformació del nostre barri.

El Sr. Jordi París de 
l'Institut  de Paisatge 
Urbà de l'Ajuntament de 
Barcelona ens va fer un 
recorregut modernista 
per Barcelona.

Des de “La Fàbrica del Sol” 
van venir a fer-nos uns 
tallers  relacionats amb l'àrea 
d'Ecologia sobre “L'hort Urbà” i 
“Les plantes Aromàtiques”.
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SORTIDES

Relacionat amb l'àrea 
del Modernisme a 
Barcelona,  vam visitar 
La Sagrada Família 
on una guia ens va 
explicar tots els detalls 
de la seva construcció.

Cap al mes de 
Gener vam anar al 
Museu del Disseny 
(HUB) per visitar 
una exposició sobre 
“La Ceràmica a 
l'Arquitectura”

Al desembre vam anar a la fira de Santa Llúcia a poder gaudir 
de l'ambient nadalenc i comprar alguna peça pel pessebre. Aquesta 
sortida no la van poder fer tots els grups a causa del mal temps. 

També vam poder visitar l'edifici del Caixa Fòrum per vuere la seva 
arquitectura. 

Al Juliol vam poder 
visitar la “Casa dels 
Entremesos” lloc on es 
guarden bona part dels 
gegants, capgrossos i 
bèsties de Barcelona.
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- Imatge cedida per l’arxiu fotogràfic d’ASPACE (Any 1964) -
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CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE
poblenou@aspace.cat

Busca el nostre grup de Facebook Poblenou
https://goo.gl/voZxtw

Amb el suport de:


