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EDITORIAL

Año 2020, menudo año para estrenarme con mi nueva “familia” de Aspace Poblenou. 

Este ha sido un año muy especial para mi, y quería compartirlo con todos vosotros, 
especial en muchas cosas positivas y complicado por otras que no apetece recordar 
ahora y que a todos nos han dejado huella, como la marcha de nuestro amigo Llorenç. 

Me incorporo al CTO ASPACE Poblenou, después de unos veinte años trabajando en 
ASPACE con personas adultas, y  previo paso por la escuela del Centro Piloto como 
monitor, donde precisamente conocí a Laura Pérez y Carme Guerrero, y a varios de los 
chicos que vienen ahora mismo al centro de Poblenou. Tengo que decir que el trato tanto 
de profesionales como de las personas que vienen al centro ha sido fantástico, en todo 
momento facilitando mi integración en la dinámica, y también abriendo la puerta para que 
pueda añadir mi granito de arena en nuestro proyecto compartido por chicos/as, familias 
y profesionales. 

Es increíble la capacidad que tienen los chicos y chicas del centro de hacer que te sientas 
bien con ellos, de hacerte saber que te aprecian, de darte cariño…, con la mirada, con 
un gesto, con las palabras…, es el mundo al revés, ya que precisamente ese es uno de 
nuestros objetivos como equipo, ser capaces de dar a cada uno y una de las personas que 
asisten al centro aquello que necesite para que sea el máximo de feliz en su trayectoria 
vital con todos nosotros, y sin embargo todos ellos y ellas ya nos lo regalan desde el 
minuto cero. Soy afortunado, muchas gracias!! 

Tenemos muchas cosas por compartir juntos, el futuro puede ser maravilloso, y más 
viniendo de donde venimos por la pandemia. Esperamos hacer de la “nueva normalidad” 
una oportunidad para seguir creciendo como centro y también ser el mejor vehículo para 
acompañar en los diferentes momentos vitales y en la madurez de los chicos y chicas 
que vienen al centro, intentando empoderar  a la persona, y que puedan elegir, proponer, 
e incluso cambiar cosas del centro si hace falta. 

Cualquier cosa no dudéis en llamar. Muchas gracias a todos¡¡ Chicos y chicas, familias y 
equipo profesional. Como dice “el foraster”: “SOU MOLT GRANS¡”.  

               Chema Martín
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PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT DE LA 
UNESCO A ALGUNS 
PAÏSOS D’ÀFRICA

Enguany hem escollit Àfrica perquè sigui el tema que faci de fil conductor durant tot 
el curs, malauradament, al març vam haver de tancar el Centre a causa de la pandèmia 
i no hem pogut treballar tots els objectius que ens havíem marcat. Tot i així, en la 
nostra revista plasmarem la feina feta tant presencialment, com telemàticament. 
Així doncs, trobareu el Patrimoni de la Humanitat a Àfrica, les tradicions d’algunes 
tribus africanes, les Músiques d’alguns països d’aquest continent, ecosistemes 
africans i viatjarem a Kenia.

Patrimoni Mundial és el títol donat per la UNESCO a llocs específics del Planeta 
que han estat proposats i confirmats per a la seva inclusió a la llista del Programa 
Patrimoni de la Humanitat. L’objectiu és catalogar, preservar i donar a conèixer 
indrets d’importància cultural o  natural excepcional per a l’herència comú de la 
humanitat. Sota certes condicions, aquests indrets poden obtenir finançament per a 
la seva conservació. Nosaltres treballarem alguns que considerem més importants.

QUÈ ÉS EL PATRIMONI DE LA HUMANITAT?

El primer que vam fer va ser situar-nos, vam 
elaborar el nostre propi mapa d’Àfrica, que 
els nois i noies del grup van pintar entre 
tots, vam identificar els països, etc. 

ÀFRICA

En aquest mural, hem enganxat el  nom de cada país treballat i al seu 
costat hem anat penjant el Patrimoni treballat. Per tant, de Malí trobareu 
la Mesquita de Sankore a Tombuctú, del Centre d’Àfrica, el Sangha 
Trinational que pertany a 3 països, que són República del Congo, Camerun 
i República Centreafricana; i hem començat a estudiar Etiòpia amb les 
esglésies tallades a la roca de Lalibela.  A més a més, hem aprofitat per 
treballar a nivell general la història i la geografia de cada país triat, les 
ciutats més importants, la gastonomia,  etc.
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MESQUITA DE SANKORE
La Mesquita de Sankore situada a Tombuctú 
(Malí) és considerada la primera Universitat 
del Món. Tombuctú va ser capital intel·lectual i 
espiritual de l’Islam a tota Àfrica durant els segles 
XV i XVI .

SANGHA 
TRINATIONAL 

El Sangha Trinational en realitat és la unió de tres 
parcs  naturals del Centre d’Àfrica, situats a tres 
països diferents,  República del Congo, Camerun i 
República Centreafricana. Va ser declarat Patrimoni 
de la Humanitat de la UNESCO a l’any 2012.

Ens traslladem fins  a la banya d’Àfrica, per arribar a Etiòpia, 
on trobarem les esglésies tallades a la roca de Lalibela, que 
van ser declarades Patrimoni de la Humanitat de la Unesco al 
1978. Són un conjunt d’esglésies rupestres excavades a la roca 
basàltica vermella de les muntanyes de la ciutat de Lalibela.
Degut a la situació de confinament no hem pogut continuar 
treballant el tema. 

LALIBELA

En l’actualitat , aquesta Mesquita és un dels  Mausoleos 
de Tombuctú, que són patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO des de 1988. Al ser de fang tota la ciutat 
i els seus monuments, corre el perill de desparèixer.

Aquest gran parc natural està situat a la conca del riu Congo, entre les fronteres 
d’aquests tres països. En total els tres parcs sumen una superfície de 750.000 
hectàrees.

El Parc Nacional de Lobéké al Camerun, el Parc nacional Dzanga-Ndoki 
a la República Centreafricana i el  Parc Nacional Nouabalé-Ndoki de la 
República del Congo.

El Sangha Trinational compta amb moltes 
espècies d’aus, goriles, antílops,  elefants, 
micos, lleons, etc. Té una gran riquesa tant a 
nivell de flora com de fauna.
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D’ÀFRICA
Nosaltres ens centrarem en les festes i tradicions culturals pròpies de cada Tribu d´Àfrica, 
més concretament en la tribu Himba . Vam fer una recerca de les diferents ètnies , i ens 
va cridar l´atenció la tribu Himba que viu al nord de Namíbia, diuen que és la més bella 
de tot el continent africà , i realment ho són.
Com que havíem parlat tant de la dona Musulmana, i del paper tant important que té 
en la estructura social de la tribu, tot i que els seus drets estan regits per els homes. Vam 
dedicar especial atenció i dedicació a  la figura de la dona Himba i a les seves virtuts!!!
Hem descobert que la seva cultura, està plena de simbolismes, representats en la seva 
vestimenta, en el seu pentinat, i en els ornaments que porten al seu cos. 

Tribu Himba
Namibia, es el hogar de una de las tribus más interesantes 
y mejor conservadas del continente africano. La palabra 
Himba significa “Mendigo”. En la cultura Himba, la 
imagen y el aspecto físico son, después del ganado, lo más 
importante en sus vidas y no poseen otro arte que el que 
crean sobre su propio cuerpo. El color de su piel proviene 
de una crema que las mujeres se dan con frecuencia y que 
obtienen machacando unas piedras con un componente 
férrico al que llaman Okidé Maui. El fino polvo ocre se 
mezcla con manteca de vaca y hiervas, obteniendo de 
esta mezcla una espesa crema rojiza que no solo cumple 
una función estética y constituye una eficaz protección 
hidratante contra las radiaciones solares y las picaduras de 
los insectos sino que simboliza el color de sus tierras y la 
sangre de su ganado, ambas señal de vida.

Adornos y sus simbolismos
Las Mujeres llevan colgada en su cuello la concha (Ohumba) 
El adorno más valioso, una concha de mar que consiguen por 
intercambio con las tribus cercanas. Las mujeres casadas llevaban 
tobilleras y brazaletes pesados, generalmente estaban hechos de 
perlas de hierro forjado a mano, y colgaban una estructura de 
soporte de cuero.También eran frecuentes los brazaletes de cobre, 
y en algunos casos, adornados con cuentas. Adornos como estos 
pretendían demostrar la riqueza de quién la llevaba.

Peinados
Tanto en hombres como en mujeres está cargado de simbolismo 
y rituales. En cuanto a las mujeres , el peinado y la simbología 
cambian. Cuando son niñas se peinan con dos trenzas que 
dividen su cabeza.
El tocado nupcial de piel (Ekori) que pasa de madres a hijas (con la parte trasera en 
forma de orejas y cuernos de vaca). El gorro de cuero de hombre (Ondumbu) revela su 
nuevo estatus de casado.
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Lengua Himba

Sociedad

La tribu Himba es seminómada, es decir, varía su lugar de residencia dependiendo 
de la época del año. Su estructura social es patriarcal y practican la poligamia. Los 
poblados donde viven son llamados Kraal están formados por pequeñas chozas que 
construyen las mujeres Son ellas las que cuidan el hogar , los niños y los cultivos junto 
con el ganado, la vaca es el símbolo que mejor expresa su identidad, de ellas consiguen 
todo lo necesario para vivir. La leche batida es la base de su alimentación y de ella 
extraen la manteca para la elaboración del tinte. 

Rituales y tradiciones

Una de sus costumbres más significativas, reflejando el paso de la pubertad a la madurez 
mediante una ceremonia llamada Ukuli Bula (salto de los toros). Esta ceremonia dura 
tres días, siendo el último el más importante; en el que los jóvenes desnudos deben 
saltar sobre una larga fila de treinta vacas, saltando sobre la primera y corriendo sobre 
el resto de animales; al llegar al final debe dar la vuelta y realizar el camino en sentido 
contrario. Si el iniciado se cae se considera un símbolo de mala suerte. 

Puedes empezar por aprender 
unas cuantas palabras y frases 
básicas: 
Moro —> Hola
¿Peribí? —> ¿Como estás?
Nawa / peri nawa —> Bien
Okujepa —> Gracias
Karenawa —> Adios
Wami……. —> Me llamo

Mientras tanto las jóvenes casaderas aguantan los latigazos 
del resto de jóvenes hamer para demostrar su valor y fortaleza 
física, siendo así merecedoras del amor del joven. Por lo que 
cuantas más cicatrices tenga una mujer a causa de este rito, 
más respetada será.

Con su piel se visten y con sus 
excrementos construyen las chozas. 
La choza más grande es la del jefe, 
frente de ella, se coloca el fuego 
sagrado, este arde durante el día y 
la noche con troncos de mopane, 
creando una línea que une la puerta 
y el fuego, ésta se llama línea sagrada 
y no puede cruzarse. 
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Enguany hem treballat com a continuïtat del curs passat a través de la música, 
de les sensacions i emocions que ens provoca quan la sentim, l’escoltem i la 
cantem.
Els objectius que ens hem plantejat són:
- Fer una recerca conjunta de les diferents músiques. que podem trobar a l’àrea 
d’influència d’Àfrica.
- Experimentar amb els diferents ritmes, sons, melodies, lletres, ... . 
- Reconèixer les emocions  i sensacions que ens transmeten.
- Realitzar una selecció de les músiques que més ens han agradat i mostrar a la 
resta de companys la tasca assolida durant el curs.
Hem realitzat un itinerari musical i virtual.  Escoltant, sentint, cercant, descobrint, 
experimentant amb les músiques, sons, melodies, lletres, ritmes antics, 
tradicionals, moderns, fusionats, ... A través del continent africà, traspassant 
cultures, llengües i fronteres. Finalment farem una petita selecció dels ritmes, 
peces, cançons que més ens hagin agradat. I realitzarem una xerrada amb tots 
els companys, per compartir amb ells tot el que hem aprés durant el curs.

Per torns triàvem un país, junts fèiem una 
recerca per internet i elaboràvem una 
selecció de grups per després investigar, 
escoltar, observar quina música feien, quins 
instruments utilitzaven, gaudíem d’escoltar-
los i de com ens feia sentir. Després per 
votació escollíem el grup que més ens 
agradava.

Per triar el país a treballar, vam fer servir 
una capsa on havia tots els països i els nois 
en trien un. Un cop treballat, tornàvem a 
la capsa per triar-ne un altre.
La nostra selecció musical, és la següent, 
us recomanem que l’escolteu i en gaudiu, 
podreu trobar-ho tot al youtube:

Sempre tenint en compte els ritmes, 
capacitats, necessitats de suport, 
preferències de cada persona. Potenciant 
processos de triatge democràtics.

Entre tots vam fer un mural amb la silueta del continent, per després poder penjar 
a mode d’etiquetes la nostra selecció musical.
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GUINEA: SEKOUBA BAMBINO
La seva música és popular a tot l’Àfrica occidental, 
particularment a Guinea, Malí i altres països. Ha 
esdevingut reconegut per la seva habilitat vocal, i la 
seva veu es compara els millors cantants masculins 
de la seva regió. És poc conegut fora d’Àfrica, però 
ha decidit seguir sent fidel a la seva base de fans de 
l’Àfrica Occidental.

UGANDA: SUEDE
Sheebah Karungi és la cantant de la banda Suede. És  
artista, ballarina i actriu d’Uganda que  va debutar 
actuant en Rein de Katwe com Shakira . Va ser molt 
reconeguda després del llançament del seu exitós 
single “Ice Cream”.

ETIÒPIA: BETTY TEZERA
Bethlehem Tezera es considera una de les millors 
cantants d’Etiòpia, tot i que les seves cançons són 
de caire religiós. 

GHANA: OBRAFOUR
Michael Elliot Kwabena Okyere Darko, 
conegut popularment como Obrafour, és un 
músic i raper hiplife de Ghana . Obrafour té un 
estil únic de rapear Twi i explicar històries. El 
seu popular àlbum debut “Pae mu ka, pel que 
va guanyar 3 premis, és possiblement un dels 
àlbums més venuts a Ghana.

SOMÀLIA: K’NAAN
Keinan Abdi Warsame és un poeta i cantant de 
hip hop canadiense originari de Somàlia. És un 
dels rapers més reconeguts nascuts a Àfrica, 
malgrat que a una curta edat es va traslladar a 
Canadá.  És famós per las sevas lletres en las que 
fa referència a l’orgull de les seves arrels somalís i 
africanes. El seu nom significa “viatjer” en somalí.
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ECOSISTEMES D’ÀFRICA
Àfrica és el tercer continent més gran del món. Està envoltat pel mar Mediterrani, el mar 
Rojo, l’oceà Índic i l’oceà Atlàntic. Al continent africà hi ha el desert més gran del món, el 
desert del Sàhara. La muntanya més alta és el Kilimanjaro. El segon riu més llarg del món 
està en aquest continent, és el Nil. Àfrica té una illa molt grossa,  és Madagascar. També hi 
trobem les Illes Canàries.

EL DESERT

Durant aquest curs, dins l’àrea d’ecologia, treballarem diferents 
ecosistemes del continent africà. Hem triat dos ecosistemes 
molt peculiars i característics d’Àfrica: d’una banda el desert 
i d’altra la sabana. A Àfrica hi ha un dels deserts més gran del 
món, el Sàhara i una gran regió de sabana al Parc natural del 
Serengeti a Tanzània

El Sàhara  és un desert de tipus càlid situat al nord de l’Àfrica. És el  segon desert més 
gran del món després de l’Antàrtida i el més gran dels de tipus càlid. Abasta la major part 
d’Àfrica del nord. El desert és un ecosistema en el que viuen molt pocs animals i plantes. 
Els que hi viuen es caracteritzen per tenir sistemes per suportar la manca d’aigua i les 
temperatures extremes. En els deserts podem trobar oasis. Un oasis són petites zones 
fèrtils en les que brolla aigua del terra i això permet que hi creixi vegetació.

Els camells i dromedaris

Poden córrer a gran velocitat (40-65 km/h ) i molts cops són utilitzats per fer curses. Els mascles tenen 
una bossa al coll anomenada “doula” que inflen per atraure a les femelles en època de cel. Pel general, 
són animals pacífics que es defensen en cas de necessitat donant coces i escopint saliva. Per treballar 
aquest ecosistema hem fet entre tots els nois de la sala un mural del desert i l’hem acabat de decorar 
amb animals que viuen en ell. Hem fet camells, unes serps i cactus amb material reciclat.

Són animals de la mateixa família. Són mamífers, ruminants i herbívors. Els camells 
tenen dues gepes i els dromedaris una. Són capaços de resistir molts dies, fins i 
tot 10, sense menjar ni beure. Un cop passats aquests dies poden arribar a beure 
de cop fins a 180 litres d’aigua. Arriben a pesar més de 800 kilograms. Mesuren 
185 cm i 2’15 cm a l’alçada de la gepa. La seva esperança de vida va dels 40-50 
anys. Tenen unes pestanyes molt llargues per protegir els seus ulls de la sorra del 
desert. Són capaços de resistir temperatures extremes. 

Entre els animals capaços de viure al desert del Sàhara ens ha cridat 
l’atenció i hem decidit conèixer millor als camells i dromedaris. Es defineix 
com desert a la zona terrestre en la qual les precipitacions gairebé mai 
superen els 250 ml  a l’any i el terreny és àrid. Hi han deserts càlids i deserts 
freds. 
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Malgrat ser família dels 
cavalls i dels rucs, les 
zebres són sempre animals 
salvatges. Tenen les ratlles 
per camuflar-se. Algunes 
teories diuen que també els 
serveixen per allunyar els 
paràsits.

LA SABANA
És un ecosistema més sec que la selva però amb més 
precipitacions que el desert. Està caracteritzada per 
una estació seca i una de pluges. El paisatge té arbres 
força separats els uns dels altres i extenses zones 
amb vegetació baixa formada per herbes i matolls. 
Aquests arbres solen ser baobabs i acàcies, arbres 
caracteritzats per tenir arrels molt llargues.  És un 
ecosistema amb una gran fauna sovint amenaçada 
per la caça.

La sabana més coneguda d’Àfrica és el Parc Nacional del Serengeti a Tanzània. 
En aquest ecosistema hi viuen un gran nombre d’animals. En coneixerem 
algun d’ells i els seus trets característics i algunes curiositats:

Elefants Les femelles i les cries viuen separades dels mascles. Només es retroben 
en els moments del emparellament. Són mamífers herbívors que passen 
unes quinze hores diàries alimentant-se. Són capaços d’arribar a menjar 
300 kg d’herbes al dia i beure més de 100 l d’aigua diaris. Tenen cries 
cada 3 o 6 anys. Durant la infantesa aprenen llargs recorreguts fins les 
zones on aconseguir aliments i els repeteixen durant tota la seva vida.

Gasela
Són animals molt àgils i 
resistents. Són herbívors 
i arriben a tenir cries dos 
cops a l’any. Les cries són 
preses fàcils per altres 
animals de la sabana i no 
tots sobreviuen.

Zebra

Són mamífers carnívors. Viuen en 
manades formades per un sol mascle 
i 5 femelles i varies cries. Acostumen 
a caçar de nit per sorprendre amb 
més facilitat  a les seves preses. Se les 
mengen durant el dia. Dediquen unes 
dues hores diàries a l’alimentació i la 
resta descansen.

Lleons

Són animals carronyers i oportunistes. Se solen alimentar de les restes dels animals que deixen altres 
animals carnívors.

Hienes

Viuen a les zones més humides de la sabana en grups d’uns 30 exemplars. Tenen una pell 
molt gruixuda i es passen la major part del temps a l’aigua per protegir-se del sol.

Hipopòtam

Són uns dels mamífers herbívors més 
grans de la sabana. El seu llarg coll sol 
mesurar més de la meitat de la seva 
columna vertebral. Tenen llengües molt 
llargues i fortes amb les que mengen 
més de 35 kg diaris de fulles. El seu color 
típic els hi és útil per camuflar-se d’altres 
animals carnívors.

Girafes
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Kenia
Kenia o República de Kenia, es un país del este africano, que tiene 
fronteras con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al 
oeste y Sudán del Sur al noroeste, con el océano Índico bañando su costa 
sureste. Su capital es Nairobi. El país tiene una superficie de 580.367 Km2 
y su población es de 46 millones de habitantes, con gente de numerosas 
culturas y orígenes.

El nombre del país se debe al monte Kenia, la 
segunda montaña más alta de África. Kenia 
es también conocida por su biodiversidad 
en animales y por una gran variedad de 
ecosistemas. Los idiomas oficiales son el 
inglés y el suajili. A lo largo de la costa se 
habla el italiano.

La mayoría de su población es cristiana, el 45% 
se identifica como protestante con comunidades 
anglicanas, luteranas, presbiterianas, metodistas, 
evangélicas y asambleas de Dios, le siguen los católicos 
con el 33%. Los Testigos de Jehová cuentan con más 
de 28.000 ministros. Los musulmanes representan el 
10% y las religiones tradicionales representan el 10%.

Kenia es un país de gran diversidad étnica. La tensión entre 
las distintas etnias ha sido una de las principales fuentes 
de conflictos del país. Los grupos étnicos son Kikuyu 22%, 
Luhya 14%, Luo 13%, Kelenjin 15%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 
6%, otros grupos africanos 12%, no africanos  (asiáticos, 
europeos y árabes) 1%. La minoría europea y asiáticas están 
concentradas principalmente en Nairobi, mientras que la 
minoría árabe está asentada sobre todo en Mombasa.

Kenia tiene 47 distritos, cada uno de ellos con un gobierno semiautónomo 
respecto al gobierno central de Nairobi. Geográficamente, Kenia se 
divide en varias áreas con una demografía muy variable, existiendo zonas 
de sabanas, áridas y semiáridas, además de una gran costa con el océano 
Índico. Las regiones centrales y el occidente tienen bosques y montañas, 
mientras que las regiones del norte son más áridas.

Religión

Cultura



- 13 -

V
IA

T
G

E
MEl deporte de Kenia es reconocido mundialmente por su dominio en las 

pruebas atléticas de fondo, en las cuales Kenia ha producido campeones 
de Juegos Olímpicos y de los juegos de la Mancomunidad en las distancias 
de 800m, 1.500m, 3000m de obstáculos, 5.000m, 10.000m y en las pruebas 
de maratón.

Deporte

El turismo es la principal fuente de ingresos, aunque tiene la industria 
más diversificada de África Oriental. En cultivos (30% del PIB) destacan 
el café y el té. El principal puerto del país es Mombasa. La Unión Europea 
es el principal socio comercial de Kenia.

Economia

En una sola visita se pueden experimentar sensaciones  absolutamente 
diferentes. Su rica diversidad de vida salvaje y alojamientos significa que 
no existen dos experiencias iguales. Se pueden visitar bosques tropicales, 
hermosas playas y desiertos, escalar montañas y disfrutar de románticas 
veladas en plena naturaleza. Podemos empaparnos de la antigua historia de 
Kenia con algunos de los pueblos más conocidos de África. 

¿Qué hacer en Kenia?

La cultura de Kenia es muy diversa, dadas 
las enormes diferencias entre los distintos 
grupos étnicos que conviven en el país. La 
influencia de la colonización británica se 
manifiesta sobre todo en le uso extendido 
de la lengua inglesa en los ámbitos tanto 
comercial como cultural. De hecho, a 
diferencia de la vecina Tanzania, la mayoría 
de los Kenianos que tienen al suajili como 
lengua materna, hablan también con fluidez 
el inglés.

Los Masai, los Samburu, los Turkana, los Swahili 
y los Kikuyu: estas son las tribus cuyas rutinas y 
luchas diarias cuentan la historia de un país y de un 
continente. Acercarse a estas culturas podría ser lo 
más destacado de viajar a Kenia.
Afortunadamente Kenia ofrece mucho más, la 
entrada a su historia y origen se encuentra en sus 
museos y monumentos, con exhibiciones que datan 
la época prehistórica, logrando que te conectes con 
su mundo mágico pasado.
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* Harina de maíz
* 4 tazas de agua
* Carne o vegetales al gusto

Comenzamos hirviendo 4 tazas de agua en una cacerola 
y a continuación añadiendo muy lentamente la harina de 
maíz. Es importante remover durante todo el proceso con 
una cuchara o similar de madera. Este proceso debemos 
hacerlo lentamente por ejemplo en unos 10 o 20 minutos.

La consistencia de la masa debe hacerse espesa y no 
debemos olvidarnos de remover todo el rato. Cocinamos hasta 
obtener la textura deseada que debe ser más espesa que 
un puré de patata, por ejemplo, y listo.

Sirve ugali con una cuchara de madera acompañado de 
carne, vegetales, ensalada fresca o al estilo tradicional más 
tradicional… junto con mantequilla y leche.

Ugali

Ingredientes:

Elaboración:
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Una proposta Artística , de creació, expressió i vivencial.
Les dues primeres sessions enfocades a l´art de carrer, el Grafitti. I les altres dues 
sessions a l´art Musical i el moviment (percussió – i expressió del cos). 
L´activitat va ser molt vivencial, tots els nois/es van participar activament, pintant 
amb plantilles i esprais, vam decorar les  persianes del centre Poblenou. Van poder 
compartir aquesta experiència amb un grafiter de carrer (el Joel) que va col·laborar i 
participar molt activament 

Vam editar dos vídeos amb tot el 
recull d´imatges de l’experiència 
viscuda. Vam ser espontanis, 
flexibles , oberts a experimentar i 
crear amb llibertat 
A les sessions de Percussió i Dance, 
vam proposar alguns ritmes, però 
sense pretensions. I vam donar 
espais als nois de manera individual 
per a expressar-se amb llibertat, i 
donar protagonisme i importància. 
Vam proposar espais oberts amb 
música per a expressar el moviment.

També van participar, escollint frases, lemes amb els que 
sentir-se identificats, i plasmar-los a la persiana. Com: 
“Siempre dando el 100%”, “Voy un paso por delante 
de mi rueda”, “Mi meta es infinita”, “No quiero muros 
que me impidan  lograr mis sueños, yo no pararé hasta  
alcanzarlos”, “Junts endavant”, “Obrint barreres” i 
“trencant murs”.

L´Activitat inter-centres, dona l´oportunitat als nois-es 
dels diferents centres Aspace per a conèixer, relacionar-
se i participar entre ells. Poden crear nous vincles amb 
d´altres nois que no comparteixen centre amb ells 
habitualment. La proposta per aquest curs, va ser 
liderada pel nostre centre de Poblenou, una activitat de  
quatre sessions. Vuit nois-es de cada centre de Aspace 
Badalona – Aspace Cim –i Aspace Poblenou van participar 
en l´activitat.
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TALLERS DE CUINA
Durant els dos primers trimestres del curs, el dijous al matí hem fet un taller 
de cuina. Els dilluns el matí un grup s’encarregava d’escollir la recepta i fer 
la llista de la compra. Els dimecres a la tarda s’anava al supermercat a 
comprar i els divendres  al migdia tots l’hem pogut saborejar.
Aquí teniu algunes mostres del que hem cuinat.

Bombons de fruits secs

Amb xocolata de diferents tipus: blanca, amb llet i negre i fruits secs hem 
fet uns bombons molt bons i vistosos.

Aquest cop hem volgut innovar. Flams com altres vegades, però de gust 
diferent.

Flam de taronja

Fa temps que teniem ganes de menjar lassanya. Finalment hem decidit 
fer-la nosaltres i ha estat tot un èxit

Lassanya de tonyina 
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Aquest és un pastís salat que ens ha sortit boníssim.

Pastís mimosa

També ens atrevim amb la cuina japonesa. Ho podeu veure….

Sushi de gall d’indi

Aquesta semana hem preferit cuinar un postre per divendres. Ha 
quedat espectacular!!

Pastís gelat amb “Kit Kat”
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Els dijous quinzenalment hem realitzat teràpia amb gossos. Aquesta teràpia es 
fa gràcies al “Projecte Tan Amigos” que vénen fins al Centre amb els seus gossos 
Tango i Freddy i la instructora Núria. En les sessions treballem aspectes motrius, 
sensorials i cognitius. És una activitat on els nois gaudeixen molt del contacte amb 
aquests animals. Aquí us mostrem unes fotos:  

TERÀPIA AMB GOSSOS

ACTIVITAT AQUÀTICA

Aquest curs els nois i 
noies han fet piscina 
quinzenalment a les 
instal·lacions del CIM. 
S’han organitzat en 
tres petits grups que 
han pujat des del 
propi Centre.
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Aquest curs hem celebrat el 21è aniversari del Centre 
menjant com a postre bon pastís de xocolata i hem pogut 
brindar amb cava sense alcohol!!

A la presentació de l'edició del número 21 
de la nostra revista vam comptar amb la 
presència de la Sra. Li Qiofang de l'Institut 
Confuci de Barcelona, que va venir a fer-nos 
una xerrada sobre les peculiaritats de Xina. 
Com sempre els nois del Centre vam poder 
presentar la revista als pares i familiars que 
van assistir a l'acte i van oferir-li un petit 
obsequi a la persona convidada.

Donada la situació excepcional d'aquest curs a causa de 
la pandèmia del Covid'19, hem dividit aquesta secció en 
les activitats que s'han dut a terme al Centre de manera 
convencional, i els diferents tallers o propostes a realitzar des 
de casa.
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HALLOWEEN
Aquest any vam celebrar el Halloween transformant el passadís 
central en un túnel del terror ambientat en una selva africana 
amb elements i sons típics d’aquest lloc. Els nois i noies van tenir 
una experiència sensorial pròpia d’aquest indret. Per fer-ho 
possible vam treballar en la confecció de diferents manualitats: 
murals, animals terrorífics, ... i també en el muntatge dels sons 
africans.
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Com que aquest any hem treballat Àfrica com a tema central, 
hem situat el nostre pessebre en un poblat africà,. D

IA
 A

 D
IACom ja va essent un costum, el 

nostre arbre de Nadal s'ha elaborat  
amb material reciclat, aquest any 
hem reutilitzat cd's antics que hem 
pintat. Ha quedat força maco!!

Per Nadal tant usuaris com professionals vam 
poder intercanviar-nos un detall amb l'amic 
invisible.

Aquest any també hem elaborat una 
postal grupal, mireu que maques 
han quedat.
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La Setmana de la Unesco s'ha titulat “Aturar el canvi climàtic, és a 
les nostres mans”. Durant aquesta setmana hem programat diferents 
activitats per treballat el tema, que són: visionat de la pel·lícula 
“Antes que sea tarde”, explicació de les sis accions per aturar el 
canvi climàtic i l'elaboració d'un globus terraqui que es va penjar 
al pzssadís Central..
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SETMANA DE LA UNESCO

DENIP
Per celebrar el DENIP vam elaborar un colom gegant format per 
coloms petits que contenien una reflexió sobre “la Pau i la 
Convivència”. Aquest gran colom també es va exposar al passadís.
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CARNESTOLTES a Àfrica

Partint del tema que hem 
treballat aquest any, vam 
celebrar el carnestoltes 
fent un safari per Àfrica, 
on un grup de turistes amb 
el seu Jeep va conèixer 
un grup de massais, 
animals diversos, ....

CONCURS DE TRUITES
Per dijous gras vam organitzar un concurs de truites on moltes 
famílies es van involucrar participant-hi. Es van premiar la truita 
més bona, la més bonica i la més original. 

FESTA DELS ENAMORATS

Per la festa dels 
enamorats vam 
retallar penjolls i 
inflar globus per 
celebrar aquest dia.
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Es va realitzar un treball amb els alumnes de l'Institut 
Front Marítim, ubicat al nostre barri, va tractar sobre el 
joc cooperatiu. Van formar part diferents nois i noies del 
Centre en petits grups. 

D
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 D

IA En el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, el nostre Centre 
va aportar un petit vídeo que va titular “Jo també puc”, on 
sortien tots els nois i noies i professionals de genolls 
cap avall, expressant un dret.

Per celebrar el dia de la dona al Centre vam partir de 
la situació de la dona en països subdesenvolupats, vam 
treballar dones cèlebres i vam explicar el significat de 
molts conceptes que estan relacionats amb el tractament 
de gènere.
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ENS HAN VISITAT ...

Sheelam Buendia, 
nascut a Etiòpia, 
va venir a parlar-
nos sobre la seva 
experiència com a 
nen adoptat en una 
família catalana. 

Evaristo Oko, immigrant 
de Guinea Equatorial 
ens va explicar ,moltes 
curiositats del seu 
país. 

El missioner Combonià 
José Rubio ens va 
parlar sobre els seus  
30 anys treballant al 
Congo. 

SORTIDES
La Comissió de Festes de Lope 
de Vega va organitzar un vermut 
solidari per les seves festes 
on tots els diners recollits van 
ser pel Centre. 

Un parell de nois van participar 
al Flashmob amb altres entitats 
que treballen en discapacitat.

Vam poder visitar la Fira de 
Santa Llúcia i comprar alguna 
figura pel pessebre.

Un petit grup va 
poder assistir als 
entrenaments de F1 al 
Circuit de Montmeló.
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Degut a la pandèmia vam haver de deixar de treballar presencialment 
a mitjans de Març, tot i això, vam continuar treballant telemàticament  
suggerint propostes d'activitats per fer a casa.. Volem agrair la 
participació de les nostres famílies en tot allò que vam proposar. 
aquí us presentem un recull.

Vam elaborar 
un petit vídeo 
per felicitar els 
nostres nois i 
noies el dia del 
seu aniversari.

Vam poder 
celebrar un Sant 
Jordi confinat, 
la gran majoria 
de les famílies 
van participar-hi.  

També vam 
proposar que 
els nois ens 
diguessin què 
els agradaria 
fer “Quan això 
s'acabi”.

Vam proposar a les famílies que 
ens féssin arribar fotos o vídeos 
amb les activitats que anaven fent a 
casa per estar actiu.. Gràcies a tots 
per la vostra participació. 
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També vam proposar fer el nostre particular Eurovisión, on  els 
participants van enviar tres cançons preferides, després van poder 
votar i finalment, les tres cançons més votades van obtenir com a 
premi una samarreta amb el disseny del grup del Llorenç.
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Vam organitzar 
dues conferències 
telemàtiques, una 
de Guinea Conakri 
i una altra sobre 
Namíbia. Gràcies  
a l'Ava i a l'Albert 
per col·laborar amb 
nosaltres.

Donant continuïtat al taller de cuina del Centre, vam proposar, a 
través de vídeos, fer un seguit de receptes senzilles. Aquelles 
famílies que van voler replicar la recepta ens van enviar una foto 
del resultat. Moltes d'elles es van animar a enviar-nos receptes 
diferents per iniciativa pròpia.. Nosaltres amb totes les fotos vam 
elaborar un muntatge 
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Era l’any 2009  quan el  vam conèixer. En Llorenç entrava a formar part de l’equip de 
Lleure d’Aspace al costat de l’Àngel i la Sílvia. A través del lleure va anar coneixent i 
creant lligams amb els usuaris d’Aspace.  Sortides de lleure, colònies,… tot aquell món 
que tant li agradava i al que tants anys s’havia dedicat.

L’any  2013 en Llorenç  va deixar el servei de lleure i va passar 
a formar part de l’equip de monitors del CTO Poblenou. El 
lligam amb els nois es fa més estret i la seva feina passa a 
estar pràcticament en la seva totalitat dedicada a l’atenció 
directa. Són molts els records que tots els companys 
(usuaris i professionals) en tenim de la seva feina….

En Llorenç ens va apropar a un dels 
mons que més l’apassionaven. 
Durant el curs 16/17 dins el 
Projecte d’arts-escèniques 
dedicat a la Festa Major ens va 
fer una xerrada sobre els diables. 
Ell era membre de la Colla de 
diables del Clot.

Dins l’àrea de cinema, el grup d’en Llorenç va elaborar un curt d’animació que van titular 
“Cercant la felicitat”. En aquest curt dos personatges, el bon rotllo i el mal rotllo, lluitaven 
per imposar-se. Us deixem l’enllaç per si voleu recordar-lo.
https://vimeo.com/fundacioaspacecatalunya/review/478940856/e2eecdd28f

Nadal 2010. Sopar comiat estiu 2012

Concert Tribut al “Ultimo de la 
Fila” 2014.

Sortida platja 2012.
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Va participar en el  projecte d’arts-escèniques “Veus”.  Aquest era un projecte 
adreçat a totes aquelles persones usuàries dels centres d’adults que tenen la 
capacitat d’emetre sons, crits, paraules-frase amb sentit comunicatiu o sense, però 
que no han adquirit un llenguatge verbal propi i que per aquest motiu acostumen 
a quedar excloses d’activitats musicals i rítmiques més complicades o elaborades. 
Amb aquesta iniciativa es volia  dotar de ritme i musicalitat, tot aquest ventall  i 
diversitat de sons, sorolls, paraules ...

Dins el concert del 20è aniversari del Centre vam poder gaudir  de  la intervenció de 
diferents famílies  en el seu projecte “vincles” que va realizar com a treball final dels 
seus estudis de pedagogia sistèmica.

En els darrers cursos va ser l’encarregat 
d’apropar-nos amb el seu treball dins l’àrea 
de la revista a Les músiques del món.   
Des d’aquí recordar algunes de les moltes 
feines que hem tingut la sort de compartir 
i gaudir al costat d’en Llorenç, monitor, 
company, amic,……  Ell ens ha deixat tot 
això i molt més. 
Ell sempre ens deia que havíem de dir més 
que ens estimavem. 
Llorenç t’estimem!!!



Presentació de la Revista EP! ESTEM AQUÍ
- Imatge cedida per l’arxiu fotogràfic d’ASPACE any 2004 -



CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE po-
blenou@aspace.cat

Busca el nostre grup de Facebook Poblenou
https://www.facebook.com/groups/aspacepoblenou

Amb el suport de:


