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EDITORIAL
Benvolguts lectors i seguidors nostres, aquest any hem fet vint anys d'història del nostre CTO 
Aspace Poblenou, I en aquesta revista d'enguany queda ben reflectit. 

Permeteu que, com a Director d'aquest Centre durant aquests 20 anys, en aquesta ocasió faci 
un editorial molt personal. 
Per començar, faig una reflexió que entre tots no hem tingut prou en compte, i és el fet que 
nosaltres atenem a persones adultes, i molt habitualment els tractem de nois i noies, quan 
potser ja tocaria parlar de dones i homes. Ells també han crescut al mateix temps que els seus 
Pares i Mares i els professionals. Tots som adults…adults que, això sí, no renunciem al nostre 
infant intern!
Ha estat un temps ple d'aprenentatges i de vivències molt enriquidores, que m'ha fet crèixer 
com a ésser humà. He pogut anar coneixent i establint vincles amb un munt de persones, 
sempre de tú a tú, procurant sintonitzar al màxim amb el millor de mí mateix i també de cadascú 
-tots tenim a dins un Dr Jekyll i un Mister Hyde-… que cal reconèixer i canalitzar. I això sol ja és 
una feinada!
Aquests 20 anys m'han donat moments per omplir toooota l'escala de les emocions. He viscut 
moments de tristesa, sobretot quan s'han mort dos dels usuaris, i també familiars coneguts i 
estimats. També quan han marxat a altres centres i a residències.
He viscut moments d'impotència quan, per motius logístics, no podia admetre a algún 
altre usuari que venia a demanar plaça, o quan veia passar moments difícils a les famílies, i 
professionalment no podia excedir les meves atribucions.
He viscut moments d'ansietat en propia pell, que he gestionat creixent personalment en cada 
situació, i dels que he extret la convicció de que cal canviar lleis i normes per tal que s'adaptin 
a les necessitats reals del dia a dia dels nostres Centres, ja que molts dels professionals som 
d'una mena tan empàtica, que treballem per quatre, per tal de suplir les mancances. I aquí 
incloc a tot l'equip amb agraïment pel seu valuós suport. El canvi més important es farà quan la 
societat en comptes de regir-se per acumular diners, es regeixi per aconseguir el benestar de 
les persones. I això és un repte per tots.
I per últim, vull compartir que he viscut moments de plena alegria, com la inauguració del Centre; 
o els somriures dels nois i noies quan s´ho passen bé; o quan les Mares i Pares heu anat venint 
a celebrar moments bonics; o la creativitat i la implicació dels Professionals…., moments plens 
de vida que es poden condensar en el magnífic Concert de l'Aliança del Poblenou que vam fer 
entre tots per celebrar aquests 20 anys. Això només es pot aconseguir amb la implicació de 
tothom!

La suma de tots els moments viscuts durant aquests 20 anys, tan els fàcils com els difícils, 
m'han donat un resultat més que positiu, i sé segur que les meves reflexions us donaran peu 
per a fer les vostres pròpies. Desitjo que el resultat sigui també positiu!

Moltes gràcies i una forta abraçada a tothom!

                                                                  Josep Mauri Canet, Director Tècnic del CTO Aspace Poblenou.
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PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT DE LA 
UNESCO A ALGUNS 
PAÏSOS D’ÀSIA

El tema triat per fer de fil conductor enguany ha estat Àsia. Cada grup ha treballat al 
voltant d’aquest continent la seva àrea. Així trobareu el Patrimoni de la Humanitat 
d’alguns païssos determinats, les festes i tradicions més genuïnes , músiques i ritmes 
asiàtics, els desastres naturals d’aquelles terres i hem viatjat fins a Thailàndia.

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’Àsia, que els nois i noies del grup van 
pintar entre tots, vam identificar els 
països, etc. 

ÀSIA

En aquest mural, hem enganxat el  nom de cada país treballat i 
al seu costat hem anat penjant el Patrimoni treballat. Per tant, 
de la Xina podreu veure la Gran Muralla, la Badia de Halong de 
Vietnam, el Taj Mahal de l’Índia  .....  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.



- 5 -

U
N

E
S

C
O

LA GRAN MURALLA
La Gran Muralla Xinesa és una antiga 
fortificació construïda i reconstruïda 
entre els segles V a.C. i  s. XVI,  per a 
protegir la frontera nort de l’Imperi 
Xinès  de Mongòlia i Mantxúria.

BADIA DE HALONG
Anem a Vietnam per centrar-nos en un indret Patrimoni 
Natural de la Humanitat de la UNESCO des de 1994. La 
Badia de Halong és un entrant del golf de Tonkin situat 
a l’est de Hanoi, capital del país, al nort del Vietnam, a 
prop de la frontera amb Xina. La Badia té un pertímetre de 
costa de 120 km. y una superfície d’uns 1500 km2. El seu 
nom significa “la badia del drac que baixa” en vietnamita.
La badia consta de 1969 illes monolítiques de pedra, 
cadascuna amb una densa vegetació selvàtica, 
algunes d’elles amb coves espectaculars.

Ens traslladem cap a l’est d’Àsia per arribar a l’Índia, país d’on 
hem triat per treballar el Taj Mahal. El Taj Mahal és un complexe 
d’edificis construït entre 1631 y 1654 a la ciutat d’Agra, a la vora 
del riu Yamuna. Va ser encarregat per l’emperador musulmà 
Shah Jahan (Mogol) per honrar la seva esposa favorita 
Arjumand  que havia mort al part del seu 14è fill. El Taj Mahal 
és una obra d’art arquitectònica, es considera l’exemple més 
maco d’arquitectura mogola. 

TAJ MAHAL

La Muralla té aproximadament uns 21200 
km. de llarg que s’estenen entre Cores fins 
al desert de Gobi.  A més a més  té de 6 a 7 
metres d’alçada y uns 4-5 metres d’ample.
Va ser dessignada Patrimoni de la Humanitat 
al 1987.

L’arquirtectura mogola combina diferents estils, té elements de l’islàmica, de la persa, l’índia i, fins 
i tot, la turca. Es creu que es van necessitar més 20.000 obrers.  Però el Taj Mahal no cautiva per la 
seva bellesa, sino per la seva història. Al 1983 va ser reconegut per la Unesco com a Patrimoni de la 
Humanitat .  A més a més,  des del 2007 forma part de les 7 Meravelles del Món. 
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D’ÀSIA
El continente asiático está constituido por 48 países: 41 propiamente asiáticos y 7 
euroasiáticos. Este curso vamos a conocer y trabajar sólo sobre algunos de ellos, los 
que consideramos más  peculiares y más conocidos festivamente, por sus costumbres y 
tradiciones. En todo el mundo existen muchas tradiciones y costumbres, porque al fin y al 
cabo, ellas son las que nos hacen tener un sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Una fiesta del agua para celebrar la víspera de Año Nuevo (según 
el calendario Thai), que en realidad es una tradición religiosa 
budista. El ritual consiste en limpiar la casa y visitar el Wat (templo) 
para rezar, ofrecer comida a los monjes y lavar las imágenes de 
Buda con agua y perfumes. En muchas ciudades, como Bangkok y 
Chiang Mai, también hay coloridos desfiles de carros.

Se celebra durante la última luna llena del calendario budista, que suele caer en 
noviembre. Pero en todo el país, las celebraciones suelen alargarse unos días antes y 
después de esta noche. La fiesta celebra el fin de la época de lluvias y, así, los tailandeses 
rinden homenaje a Mae Khongkha, la diosa hindú del agua. Para esto, hacen flotar 
pequeñas barcas construidas con hojas de banano y, en su interior, colocan flores de loto, 
monedas, incienso y velas. Cada una de estas funciona como ofrenda de agradecimiento 
por lo vivido y de bienvenida al nuevo ciclo.
En Chiang Mai, sede principal del festival, los ríos de luz se acompañan con miles de 
linternas voladoras que iluminan el cielo a la par. El 15 de Enero según el calendario 
lunar chino , se celebra el festival de los Faroles , la gente usa farolillos de luz en la noche , 
adivinar enigmas de la linterna es una actividad popular añadida durante el festival. Al 
parecer en la dinastía Song , algunas personas escribieron adivinanzas sobre las linternas 
y las personas debían adivinarlas .Los enigmas son buenos para el ejercicio de la mente.

Alrededor de esto, se pueden admirar bailes tradicionales y disfrutar de platillos típicos 
servidos en distintos mercados temporales.

En Bangkok, 
Loi Krathong se 
enriquece con 
espectáculos de 
fuegos artificiales.

El Songkran Festival es una de las fiestas de Tailandia más populares. Dedicada al 
comienzo del año nuevo astrológico es el más popular de todos los festivales de Tailandia: 
la batalla de agua más grande del mundo. 

Sonkran Festival

Loi Krathong, el festival de las luces de Tailandia

Cometas chinas: historia, evolución y desarrollo
Las cometa china, tienen su origen en China como objetos de artesanía tradicional con 
una historia de más de 2.400 años. Fueron utilizadas en principio en el terreno militar 
y comunicativo, durante las dinastías del Norte y Sur usando cometas con mensajes. 
Durante la dinastía Song (960-1279), se añadía pólvora a las cometas y se las lanzaba 
sobre el campamento enemigo cual bombas voladoras. 
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Hacer volar cometas, era una especie de ejercicio de meditación para la escuela Taoísta. 
Los chinos al igual que en la Polinesia usarían las cometas, como arte de pesca, atando 
un anzuelo con un cebo a la cometa, para después soltarla desde una barca.
Las primeras cometas chinas poseían una forma simple rectangular, con el tiempo 
sufrieron modificaciones, construyéndose con forma de ave, mariposa, rana, ciempiés o 
dragón y seres imaginarios, disponían de ojos giratorios o garras y colas móviles.
La cometa de la fertilidad : En las puntas laterales y en su cola , se fijan pequeños manojos 
de arroz, que al volar sobre los campos , el viento esparce las semillas (esto simboliza una 
cosecha abundante) La cometa dragón: Un largo tren de cometas circulares, de tamaño 
decreciente, unidas unas a otras, teniendo la primera forma de cabeza de dragón. Se 
vuela en las celebraciones del Año Nuevo, para solicitar a los dioses, buena fortuna en 
el año que entra .

La fiesta del SAKURA en Japón
La flor del cerezo se le conoce como el árbol sakura y es todo un símbolo para el país 
nipón. Aparece en las monedas y se nombra en multitud de canciones tradicionales, 
como por ejemplo en la popular “sakura sakura”. El simbolismo de los cerezos en flor 
japoneses está íntimamente ligado a la religión y fundamentos del Budismo. La flor, en su 
momento de máximo esplendor, se considera una metáfora de la propia vida, tan fugaz 
como maravillosa, al igual que la vida fugaz e intensa de los Samuráis. También está 
relacionado con la forma de las nubes que vemos en el cielo. La mejor época para ver los 
cerezos en flor tiene lugar al comienzo de la primavera, en las que la floración alcanza su 
momento de apogeo. Es a finales de marzo y primeros de abril cuando japoneses y turistas 
tienen la oportunidad de disfrutar de las fiestas del cerezo compartiendo con familiares y 
amigos el hanami, un tradicional “picnic” perfecto para pasar una jornada inolvidable a 
la sombra de estos magníficos árboles.

También hemos trabajado “La Leyenda de la Cometa”, que es una antigua leyenda 
china muy intersante.
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LES MÚSIQUES D’ÀSIA

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’Àsia.
- Experimentar amb els diferents ritmes, sons, instruments, ...  
- Reconèixer les emocions  i sensacions que ens transmeten.
- Realitzar una selecció de les músiques que més ens han agradat.
Àsia és un continent immens ple de països i farcit de cultures, com que era inviable 
poder arribar a gaudir de la diversitat musical de tots els indrets del continent, ens 
hem organitzat de la següent manera. Hem fet paperets de cada país i els hem 
posat en una capsa, com que n’hi havia molts vam decidir tots junts descartar-ne 
uns quants. 

Entre tots vam fer un mural amb la silueta 
del continent, per després poder penjar a 
mode d’etiquetes la nostra selecció musical.
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.

I tornàvem a la capsa per triar un altre país.
La nostra selecció musical, és la següent, 
us recomanem que l’escolteu i en gaudiu, 
podreu trobar-ho tot al youtube:

UZBEKISTAN: SEVARA
Interessant cantant i compositora 
que barreja  música tradicional amb 
contemporània.
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QATAR: FAHAD AL KUBAISI
Cantant, model i activista dels drets humans. Molt conegut als països àrabs.

KIRGUISTAN: MARIA NAUMOVA
No confondre amb una cantant letona 
que té el mateix nom. La nostra és 
una artista virtuosa del “Komuz”, 
instrument tradicional de corda. 
L’anomenen la “Jimmy Hendrix del 
Kirguistan”. 

GEÒRGIA: MARIAM KAKHELISHVILI
Va començar a cantar de ben petita, ha participat al festival d’Eurovisió com a 
nena i com a adulta.

MONGÒLIA: ALTAN URAG
Barregen la música tradicional amb el 
rock, les seves lletres fan referència a 
l’antic esplendor mongol de l’època 
de Gengish Khan.

SINGAPUR: SARAH CHENG
Cantant i compositora, va començar de DJ en una emissora de ràdio.

RÚSSIA: PUSSY RIOT
Són un col·lectiu rus de dones que fan punk-rock, molt reivindicatives i 
perseguides al seu país per defensar els drets de les dones.

SRI LANKA: M.I.A.
Molt coneguda internacionalment, 
com a compositora, cantant, 
productora. Barreja molts estils.

INDONÈSIA: ADA BAND
Un dels grups més coneguts del país amb una llarga trajectòria i amb molts 
canvis de membres.
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ÀSIA: ELS DESASTRES NATURALS
Aquest any treballem el continent asiàtic i dins la secció d’ecologia treballarem els 
desastres naturals. Un desastre natural fa referència a grans pèrdues materials I 
humanes causades per dinàmiques naturals del planeta. Treballarem aquest tema 
perquè Àsia és el continent on tenen lloc més desastres naturals del món. Parlem 
de desastres naturals quan ens referim a volcans, terratrèmols, tsunamis, incendis, 
inundacions, huracans, .... En la nostra àrea hem treballat

ELS VOLCANS
Un volcà és una esquerda de l’escorça terrestre per on pugen 
roques foses de l’interior de la terra cap a la superfície. El nom 
prové de Vulcà déu del foc.

Cambra magmàtica: magatzem intern on s’acumula el 
magma sotmès a grans pressions i temperatura.
Xemeneia: esquerda a través de la que el magma surt a la 
superfície.
Con volcànic: muntanya formada a la superfície pels 
materials emesos pel volcà.
Cràter: Petita depressió en la part superior del con per on 
surt la lava.
Lava: són les roques foses que arriben a la superfície.

Parts d’un volcà

Volcans actius: són aquells que de manera ocasional entren en erupció.
Volcans en erupció: reben aquest nom quan estan en plena activitat.
Volcans extingits o apagats: són els que donen petits signes d’activitat però fa molt 
que no han entrat en erupció.
Volcans  morts: són aquells que no donen cap signe d’activitat.
A l’Àsia hi ha moltíssims volcans. Cada un d’ells té diferents característiques. Hem 
conegut els següents:

Estats dels volcans

Volcà Krakatoa
Volcà d’Indonesia situat entre les illes de Java i 
Sumatra. L’última erupció va ser el desembre del 
2018 i va originar un enorme tsunami. Té una alçada 
de 813 m.

Monte Mayón
Està situat al Japó i té una forma cònica 
perfecta. És molt actiu i té una alçada de 
2463m.
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Monte Fuji
És la muntanya més alta del Japó i el seu símbol. 
Fa molts anys que no ha entrat en erupció. És 
conegut com el volcà nevat. Té una alçada de 
3776 m.

Monte Damavand
Està a l’Iran i és el volcà més alt d’Àsia. Fa molts 
anys que està inactiu. Té una alçada de 5610 m.
A la sala hem creat el nostre propi volcà i.... ha 
entrat en erupció!!!!

L’escorça de la Terra  està  formada  per  plaques  en  forma  de trencaclosques que 
estan en continu moviment sobre el mantell. Aquestes reben el nom de plaques 
tectòniques. Aquestes plaques es mouen i rosen alliberant energia en forma d’ones i 
provocant tremolors de terra.
Els terratrèmols poden anomenar-se també sismes i els que els estudien s’anomenen 
sismòlegs. La intensitat dels terratrèmols es mesura a través de l’escala de Ritchter 
amb uns aparells anomenats sismògrafs. L’escala de Richter consta de 9 graus.
El lloc de l’interior de la Terra on s’origina el terratrèmol rep el nom d’hipocentre. El 
punt de la superfície més proper a l’hipocentre s’anomena epicentre.
Alguns cops els terratrèmols s’originen sobre la superfície del mar i originen o 
provoquen els tsunamis. Enormes onades que arriben a la costa provocant una gran 
destrucció.

ELS TERRATRÈMOLS

Són onades gegants que arriben a la costa de forma pràcticament inesperada. Són 
causades per terratrèmols o volcans que mouen la terra en el fons del mar. Un tsunami 
pot mesurar de 7 fins a 33 metres d’alçada.
La paraula tsunami prové de dues paraules japoneses. “Tsu” vol dir port i “nami” 
onada. És a dir, l’onada que arriba al port.
Avui en dia, els avenços científics, permeten detectar mitjançant sismògrafs i avions 
i satèl·lits espacials aquestes onades generades al mig del mar. D’aquesta manera es 
poden enviar avisos preventius.

ELS TSUNAMIS
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Thailandia
Oficialmente  Reino de Tailandia, es uno de los cuarenta y nueve países 
que componen el continente asiático. Su capital y ciudad más poblada es  
Bangkok.
Está ubicado al este de la subregión del Sudeste Asiático, 
limitando al este con Laos (gran parte de la frontera la 
forma el río Mekong), al sureste con Camboya y el golfo 
de Tailandia, al sur con Malasia y al oeste con el mar de 
Andamán y Birmania.
Tiene una extensión de 513 120 Km2 y unos 65 500 000 
de habitantes en 2011, lo que supone una densidad de 
población de unos 128 hab/Km2.
El país era conocido previamente como Siam, nombre que se cambió en 
1939 por Prathet Thai que significa país libre. Thai también es el nombre 
del grupo étnico mayoritario en Tailandia.
Al traducirse al inglés paso a ser Thailand (tierra de los Thai) y de ahí a 
Tailandia en español.

Alrededor del 75% de la población es de etnia Tailandesa, 14 % es de origen 
chino, y el 3% es de origen malayo; el resto pertenece a grupos minoritarios, 
los Mons, Jemer y varias tribus de las Colinas. El idioma oficial del país es 
el tailandés. La principal religión es el budismo, practicado por el 95% de su 
población.
El Reino de Tailandia se divide en 76 provincias reunidas en 5 grupos. El 
nombre de cada provincia es el de su ciudad capital.
Bangkok es al mismo tiempo la provincia más poblada y la de mayor densidad 
de población.

La moneda de Tailandia 
es el Baht, que tiene una 
equivalencia de 100 stang, 
en euros de 0,0233€.

Moneda Tailandia tiene un clima tropical húmedo 
afectado por la acción de los vientos 
monzones, que varían de dirección según la 
estación del año. Las temperaturas son por lo 
general altas, oscilando entre los 15ºC y 35ºC.

Clima

Tailandia tiene una cultura muy variada, que generalmente se 
encuentra influenciada por el budismo. Las enseñanzas del 
budismo theravada se consideran la principal religión y el centro 
de la identidad y fe para muchos tailandeses. Hoy día el país es 
un estado laico.

El Budismo se trata de la principal religión con casi un 95% de seguidores, 
creyentes o practicantes. La rama que se practica es la de la escuela Theravada, 
que es considerado por algunos como las enseñanzas “originales” de Buda y 
la forma más estricta, aunque realmente las diferencias con la otra escuela, 
Mahayana, son realmente mínimas.
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Existen dos grandes fiestas tradicionales en Tailandia:
Songkran que es la fiesta más loca y divertida. Se trata de la celebración 
del año nuevo tailandés, que va como unos 500 años por delante del 
occidental. Se celebra a mediados de Abril, coincidiendo con la primera 
luna llena.
Es una celebración de purificación, por lo que se vierte agua sobre las 
imágenes de Buda, y sobre las propias personas. Se ha convertido en una 
fiesta loca en la que se lanza agua sobre todas las personas que se crucen 
en tu camino. Durante el Songkran, como pises la calle, acabas empapado 
de pies a cabeza. Dura tres días desde el amanecer hasta que se pone el 
sol.
Loy Krathong se celebra en Noviembre, y se trata de una festividad para 
venerar a Buda. En esta fiesta se hacen unas pequeñas balsas y se adornan 
con flores. Al anochecer se depositan en los ríos o playas. Además de 
venerar a Buda, es una ceremonia de limpieza y de olvido de rencores y 
malos rollos.
También se lanzan globos con fuego que suben al cielo formando una 
imagen espectacular.

Las ciudades más importantes de Tailandia son Bangkok, 
la capital y la ciudad más poblada , además de ser el centro 
político, social y económico del país . Después le siguen 
Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Phuket, etc

Tradiciones

En la gastronomía tailandesa los ingredientes más utilizados son las 
guindillas, el zumo de lima, azúcar de palma, salsa de soja, brotes tiernos de 
bambú, arroces y fideos. Los cinco sabores presentes en todos los platillos 
tailandeses son: dulce, agrio, salado, picante y amargo.

Gastronomía
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• 100 g de fideos de arroz
• 1 cebolla cortada
• 1 tomate no muy maduro
• 2 zanahorias cortadas en tiras
• Un puñado de espinacas
• 2 cucharadas de brotes de soja naturales o en conserva
• 200 g de langostinos
• 6 cucharadas de agua.
• 2 ajos picados
• 2 cucharadas de salsa de soja.
• 1 cucharada de stevia.
• Cayena o pimienta al gusto
• Zumo de 1/2 lima o limón.
• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva 0,4

Antes de empezar con esta receta thailandesa, te recomiendo 
cortar las verduras de temporada y reservar cada una en un 
bol o sobre la tabla. Los langostinos congelados debes ponerlos a 
descongelar previamente para poder retirar la cabeza y la piel 
Si quieres puedes dejarle la cola.
Pon agua a hervir y cuando llegue a ebullición, cocina los fideos 
10 segundos, quedarán un poco tiesos pero no te preocupes pues 
se acabarán de cocinar en la última fase de elaboración del 
Pad Thai.
Pon el wok al fuego, añade el aceite, y cuanto esté caliente, 
incorpora en este orden, zanahoria, ajo, tomate, cebolla, espinacas 
y los langostinos.
Cuando la cebolla se vuelve transparente,  añade el agua y los 
fideos y mezcla bien con todo el contenido del wok. Incorpora 
la salsa de soja, la stevia y el picante al gusto. En cuanto se 
evapore el agua, retira del fuego y exprime la media lima o 
limón sobre el wok.

Pad thai de langostinos y espinacas

Ingredientes:

Elaboración:
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Emocions

Durant el taller d’intercentres que va organitzar el Centre de Badalona els nostres 
nois i noies van gaudir de valent. L’objectiu del  taller era treballar les emocions  i es 
va desenvolupar en quatre sessions. A la primera sessió, les activitats van consistir 
en fer una presentació del taller i de les persones que hi participaven. També vam 
poder visionar un vídeo sobre la importància identificar les emocions que sentim; a la 
segona sessió, vam dur a terme un joc on cada noi/a havia de representar una emoció 
determinada i els companys havien d’endevinar-la; i, a les darreres sessions, vam 
sentir les cançons preferides de cadascú i els companys havien de dir quina emoció 
els transmetia. Qui l’havia triat, havia d’explicar el motiu perquè havia escollit la cançó.
Ha estat molt interessant el treballar amb les emocions, ja que pensem que moltes 
vegades no deixem un espai per explorar-nos a nosaltres mateixos en el que estem 
sentint en cada moment, i durant aquestes sessions hem treballat en aquest sentit.

Aquest curs s’ha dut a terme un Taller d’Intercentres, on hem treballat plegats 
tant amb el Centre de Badalona, com amb el Centre de Dia del CIM i la Residència.

Partiendo de los cuentos creados en el taller de lecto-escritura del CIM y de un 
ambiente relajado se ha tratado de llegar a la concentración y la conexión con la 
conciencia corporal. Hemos explicado los cuentos y las historias acompañadas de 
estimulación sensorial, facilitando la compresión de la historia. Se ha intentado 
en la  medida de lo posible que los participantes del taller estuvieran estirados en 
colchonetas o basculados en sus sillas. A medida que el narrador va leyendo el cuento, 
los usuarios tendrán objetos para representar un estímulo sensorial, ya sea un sonido, 
una luz, un olor, etc. De esta manera, cada usuario será protagonista en un momento 
de la historia. Los profesionales también reforzaran la integración de la historia 
presentando otros estímulos. Cada sesión se ha comenzado con una música, siempre 
la misma, para comenzar con un ambiente relajado y situarnos en la actividad. También 
se ha terminado con otra música. Los objetivos del taller  en todo momento han sido 
fomentar la autonomía de los usuarios y trabajar la participación activa. Potenciar el 
uso de todos los sentidos a través de la estimulación simultánea.
Los cuentos que crearon los usuarios del CIM en el taller de lecto-escritura fueron: El 
Verano de Perico, La Primavera ya llegó, El Trol de los colores. 

Cuentos Vivenciales
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MULTISENSORIAL
Al llarg del curs hem pujat en dimecres alterns al CIM, a fer l’activitat de 
multisensorial, entre d’altres. Com sempre, aquestes sessions s’han dut a 
terme en grups de 3-4 nois, guiades per 2 professionals.
Aquestes sessions comencen  amb un ritual d’inici amb una música relaxant, 
fent una presentació dels integrants del grup, continuen 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/a per treballar els diferents objectius 
plantejats en cada sessió, per tant, hem  treballat amb diversos materials 
tàctils, hamaques per gronxar-se, llit d’aigua, polsadors per accionar 
dispositius, el tub de bombolles, les fibres òptiques i un llarg etcètera.
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ESPORT PER A TOTHOM

ACTIV ITAT AQUÀTICA

Aquest any hem compartit l’activitat d’esport amb companys del Centre 
de dia i de la residència. Hem anat al pavelló per realitzar diferents 
activitats esportives: boccia, circuits per treballar diferents habilitats.

Abans de les vacances, 
tots els centres d’adults 
vam fer una Ginkana al 
CIM que va preparar el 
departament d’Esports.

Durant el mes de Juliol hem pujat al CIM 
a practicar esport en petits grups. 

Vam participar elaborant el 
taulell del Joc adaptat “Camí 
a Tòkio”
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Cada divendres pel matí anem al CIM a fer teràpia amb gossos. És una 
teràpia que es realitza conjuntament amb l’associació “tan amigos” i que 
promou 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. Es realitza en petit grup que canvia cada trimestre.
Ara us ensenyem un petit recull de les diferents activitats que es realitzen:



- 19 -

T
A

L
L

E
R

S
 C

U
IN

A
TALLERS DE CUINA

Els tallers de cuina s’han dut a terme durant tot el curs i s’han organitzat 
de la següent manera: els dimarts s’ha pensat quina recepta elaborar, s’ha 
escrit la recepta i s’ha fet la llista de la compra dels aliments necessaris; els 
dimecres s’ha anat a comprar; els dijous s’ha cuinat el plat i els divendres 
ha estat el dia on s’ha degustat. Per tant, ha estat una activitat on tots els 
nois i noies han participat en tots els processos. A continuació us mostrem  
fotos dels nois i noies anant a comprar i  preparant alguns dels plats:

Batut de Galetes Oreo

Flam

Panellets

Saladitos
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A final de curs s’ha elaborat un receptari que recollia totes les receptes 
que s’ha fet al llarg del curs. Cada recepta anava acompanyada dels 
ingredients amb les imatges corresponents i una explicació molt senzilla. A 
més a més, el receptari tenia un apartat de notes. A final de curs tots els 
nois i noies s’han pogut endur el receptari a casa seva.

Paté de Tonyina i Salmó

Pastís de Xocolata

Torró

Empanadillas
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Enguany el nostre Centre ha fet 20 anys i és per això que ho 
hem celebrat d'una forma molt especial. Hem pogut organitzar un 
seguit d'activitats durant tot el curs. A la setmana del 16 de 
setembre, pròpiament la de l'aniversari, vam programar diferents 
actes on els nois i noies van gaudir de valent.

Inauguració setmana 
Aniversari:

Concert de violí i guitarra, 

Festa amb Anton el Pianista

Celebració amb les famílies
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HALLOWEEN
Enguany hem celebrat el Halloween muntant , com 
ja va essent una tradició, un túnel del Terror pel 
que van passar tots aquells nois i noies que ho van 
desitjar. Va quedar d'allò més tenebrós, i ens ho vam 
passar molt bé.
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Presentació de la nostra revista 
''Ep! Estem aquí'' per part de la 
Sra. Mónica Andreu per parlar-nos 
sobre les energies renovables i 
el Medi Ambient.

EP! ESTEM AQUÍ      NÚM. XX                DESEMBRE 2018
LA MEDITERRÀNIA

El pessebre d'aquest curs ha estat inspirat en una construcció típica 
de Thailàndia, que és el país que hem conegut a l'àrea de Viatgem.
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Grup A Grup C

Grup D

Grup B Grup E

Aquest any hem dissenyat les postals de Nadal de 
manera diferent, cada noi ha dibuixat un element de la 
postal del seu grup. Mireu com han quedat.

Vam celebrar l'Amic Invisible per poder intercanviar-nos un 
detallet, tots hi vam participar.
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“UN MAR DE PLÀSTIC” 

Aquest any per commemorar la Setmana de la UNESCO 
hem treballat el reciclatge del plàstic, que és una part 
del Objectius de Desenvolupament sostenible que treballem 
des de l'àrea de la UNESCO.
Al llarg del primer trimestre vam recollir tots els 
envasos de plàstic que es generaven al Centre, i quan 
va arribar el mes de desembre es va confeccionar tota 
la decoració de Nadal amb aquest material. Ens vam 
adonar de la quantitat d'envasos que es poden reciclar i 
reutilitzar per altres activitats.

Hem aporofitat el Dia de la Pau 
i la No-Violència per treballar les 
dimensions dels drets humans.

DRETS HUMANS 
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CARNESTOLTES a Àsia
Com que el tema que ens ha fet de fil conductor durant tot 
l'any ha estat Àsia, el nostre Carnestoltes també s'ha inspirat en 
aquest continent. Així trobem que el grup A es va disfressar amb 
elements de tradicions de països del Sud-est asiàtic, el grup 
B i C van elaborar màscares i tamborets xinesos, els nois del 
grup D anaven de camperols asiàtics i el grup E amb elements 
de Thailandia. El dia de Carnestoltes vam fer una rua al carrer 
acompanyats per un drac xinès que obria la desfilada.



- 27 -

D
IA

 A
 D

IA
: 2

0
è

 A
n

ive
rsa

ri
SANT JORDI

Enguany vam celebrar la diada de Sant Jordi obrint el Centre a 
totes les nostres famílies i amics. Com ja va essent una tradició 
vam vendre a la nostra paradeta roses, ampolles-cantimplora amb 
un clauer dissenyat pels nois i noies. A més a més, també vam 
muntar un bar per poder prendre alguna cosa.

Harpreet K.

Clea R.

Jordi O.

Robert M.
Cristina S.
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ENS HAN VIS ITAT . . .

Espectacle de 
màgia a càrrec 
del Màgic Andreu..

Taller de Cal·ligrafia 
Xinesa, de la Sra.
Su Keman, per part 
de Casa Àsia.

Xerrada sobre la Cultura Xinesa i espectacle sobre les tradicions 
de l'any nou xinès, a càrrec de la Sra. Li Qiaofang. ”Coordinadora 
de Promoció i Programes Complementaris - Institut Confuci de 
Barcelona”.

Espectacle de contes per a adults, a càrrec de la “Companyia de 
Teatre Maripili”, on hi col·labora la Sra. Pilar Jiménez, mare de 
la Yolanda Molina.
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ENS HAN VIS ITAT . . .

Taller Sembra Natura,: com sembrar productes 
d'hort als testos del balcó, per part de l'associació 
BioEduca.

Taller de Reciclatge: 
“Agafa el Cabàs”. 
Joc de l'Oca gegant.

Xerrada sobre el 
Vietnam a càrrec de 
la Patrícia Burgos 
i la Urgell Poch , 
membres de l'ONG 
“Fundació IPI-COOP”.

Xerrada sobre l'Índia a càrrec de la Laura Tobella, on ens ha 
explicat la seva experiència en diferents centres de les “Misioneras 
de la Caridad de Teresa de Calcuta”.
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SORTIDES
Al desembre vam anar a 
la fira de Santa Llúcia a 
poder gaudir de l'ambient 
nadalenc i comprar alguna 
peça pel pessebre. 

Visita al Museu de les 
Cultures, 

Hem anat al Circuit de Montmeló a veure els 
entrenaments de Fòrmula 1

Hem gaudit d'unes 
jornades de sol 
i platja i Paddle 
Surf gràcies a 
la col·laboració 
dels voluntaris de 
SUPerando.
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L'acte que ha tancat el nostre any de celebració del 20è aniversari 
ha estat el Concert a l'Aliança del Poblenou. Ha estat un curs en 
el que la preparació d'aquest acte ha copsat gran part del nostre 
temps. Ha estat un gran esforç per part de tots els que formem 
part del Centre de Poblenou: nois i noies, familiars i professionals.

Preparatius Concert: 
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Fabricació Instruments 
Adaptats

Tot està a punt

Durant els curs s'ha anat elaborant 
instruments adaptats per tal 
de que tots els nois poguessin 
participar al concert. Agraim la 
col·laboració del Salih de l'ESMUC 
i l'Andrea Valenzuela de la UPC.

El dia abans del 
Concert vam anar 
al Teatre per 
decorar el vestíbul 
amb treballs que 
han elaborat els 
nois al Centre.
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Comencem.....

Instruments 

adaptats
Biomúsica
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Fins aquí una petita mostra de tants 
moments que hem viscut amb la posada 
en escena d'aquest concert. Volem donar-
vos les gràcies a tots aquells que heu 
participat d'una manera o una altra, usuaris, 
famílies i professionals. També volem agrair 
la col·laboració de Vodafone, la Diputació i 
l'Ajuntament de Barcelona



Presentació del primer número de la Revista EP! ESTEM AQUÍ
- Imatge cedida per l’arxiu fotogràfic d’ASPACE any 1999 -



CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE 
poblenou@aspace.cat

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

Amb el suport de:
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