
- 1 -

EP! ESTEM AQUÍ
      NÚM. XX       DESEMBRE 2018

LA MEDITERRÀNIA



- 2 -

ÍNDEX
EDITORIAL 3 

UNESCO 4 

FESTES I TRADICIONS 6 

LES MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA                       8  

ECOLOGIA 10         

VIATGEM 12 

LA CUINA                                                                                   14

ARTS ESCÈNIQUES                                                                 15

EXPRESSIÓ MUSICAL                                                            19

ESTIMULACIÓ                                                                          20

PLÀSTICA                                                                                   21

MULTISENSORIAL                                                                  22

ESPORTS                                                                                    23 

TERÀPIA AMB GOSSOS                                                  24

TALLERS DE CUINA                                                               25              

DIA A DIA 27 

Alex Fernández
Sergio Martínez
Cristina Salvatella
Agustí Baiget
Bruno de León
Antonio Siller
Robert Morillas
Míriam Pino
Jordi Orellana
Òscar Baró

Ricardo del Santo
Núria Guisado
Jordi Aguilera
Toni Valero
Macarena Giménez
Mª José Suárez
Christian Hauswirth
David Nogales
Enrique Santiago
Josep Mª Jolonch

Carolina Navia
Joaquín Romo
Jesús Mur
Eric Navarro
Albert Rodríguez
Yolanda Molina
Sergio Mera
Eduardo Ruíz
Gerard Penela
Xavier Sancho

Mireia Ruíz
Michel Goffard
Andrea Torras
Ricard Pallejà
Lisa García 
Maria González
Mª José Suárez
Jordi Doñate
Ramón Losada
Kumar Harpreet

DISSENY GRÀFIC I REDACCIÓ

CONSELL DE REDACCIÓ
Carme Guerrero
Llorenç Laredo
Ruth Montroig
Laura Pérez
Alfonso de Robles

MAQUETACIÓ
C.T.O. ASPACE



- 3 -

EDITORIAL
Benvolguts lectors, com cada any us presentem un altre número de la 
nostra revista “Ep! Estem aquí”. Com sempre la nostra revista és el resultat 
d'una feina que s'ha basat en els nostres interessos.

Aquest any el tema central és La Mediterrània, obrim les portes a la 
descoberta i al coneixement del patrimoni monumental, artístic i tradicional 
de les diferents cultures que envolten el nostre mar. Reivindiquem la 
necessitat de tenir-ne molta cura per culpa del maltractament al qual 
l'estem sotmetent: aigua, fauna i vegetació marina, amb tants contaminants.

En la secció de la UNESCO, hem fet un petit recorregut de la seva història 
i monuments: Tàrraco, Carcassona, Pisa, Atenes.
A la secció que hem titulat FESTES I TRADICIONS hem pogut conèixer 
el patrimoni immaterial de Grècia, els seus costums i supersticions, i també 
vàrem organitzar una festa grega: vam trencar plats (que havien pintat els 
nois a la manera grega) per espantar els mals esperits.
En l'apartat de LES MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA hem fet un 
viatge virtual i vivencial pels moviments musicals dels països que es banyen 
en el Mare Nostrum de Nord a Sud i d'Est a Oest.
Pel que fa a l'ECOLOGIA, s'han treballat els seus ecosistemes, Pelàgics i 
Bentònics, des de la costa fins el fons marí.
A l'apartat del VIATGEM aquest any hem anat al Marroc, país que ens ha 
fascinat amb el seu patrimoni material e immaterial. I, com ja és habitual, a 
la secció de LA CUINA podreu conèixer i preparar un plat típic d'aquest 
país: Hummus.

Ja sabeu que a part de les activitats que fem per poder crear la revista 
organitzem diferents tallers al llarg del curs: de cuina (creant un receptari), 
de creativitat, de relaxació, els de cada estació, per Nadal, Carnestoltes, 
per Sant Jordi....musicoteràpia. I també s'organitzen xerrades i sortides.
També pugem al CIM a gaudir d'activitat aquàtica, multisensorial, esport, 
arts escèniques i teràpia amb gossos.

Aquest és el ventall de les activitats que anem fent al llarg del curs. 
Com podeu veure, fomentem que els usuaris del nostre Centre, estiguin 
presents i actius, amb ganes d'interactuar entre ells i amb l'entorn.

Així doncs desitgem que gaudiu de la feina feta pels nois/es conjuntament 
amb  els professionals.

Gràcies per seguir-nos!!
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PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT DE 
LA UNESCO A LA 
MEDITERRÀNIA

La Mediterrània ha estat el tema que ens ha fet de fil conductor durant tot el curs. 
Tots els grups, cadascun des de la seva vessant, hem treballat al voltant d’aquest 
mar que banya les nostres terres. Així, trobareu el Patrimoni de la Humanitat a 
La Mediterrània, les Festes i Tradicions a les Illes Gregues, Músiques  dels països 
mediterranis, la Mar Mediterrània i el Marroc.

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 de la Mediterrània, 
que els nois i noies del grup van pintar entre tots, 
vam identificar els països, etc. En aquest mural, 
hem pogut anar enganxant el monument escollit 
a cada país treballat. 

LA MEDITERRÀNIA

TÀRRACO
Tàrraco, situat en l’actual Tarragona, és un 
dels conjunts arqueològics més extens dels 
que es conserven a la Hispània Romana. 
Va ser declarat patrimoni de la Humanitat  
l’any 2000 per la UNESCO. Així trobem el 
Circ, l’Amfiteatre, l’Aqüeducte, l’Arc de 
Triomf, la Muralla,... 

Muralla de Tàrraco. Jordi A.

La Muralla de Tàrraco va ser la primera construcció que es va 
dur a terme pel romans a la ciutat. La primera muralla era de 
fusta, senzilla, ja que al principi era una base militar. Però, a 
poc a poc, es va convertir en un gran nucli i es va fer de pedra 
entre l’any 197 i 217 abans de Crist.



- 5 -

U
N

E
S

C
O

CARCASSONNE
La Ciutadella o Ciutat Fortificada és un conjunt 
històric singular que constitueix la part més 
antiga de la ciutat francesa Carcassonne. 
Està formada per elements medievals com 
un Castell, la basílica, la muralla, ... Es va 
començar a construir al segle III després de 
Crist pels romans, i va ser acabada al segle XIII 
a l’Edat Mitjana. Va ser declarada Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO l’any 1997. 

Pisa és una ciutat de la Toscana italiana. No cal dir que el primer que li ve 
al cap a una persona quan sent Pisa és la Torre Inclinada, però el cert és 
que la Torre pertany a un conjunt monumental format per la Piazza del 
Duomo, la Catedral de marbre i  la Torre Inclinada que és el campanar de 
la Catedral. Aquest conjunt va ser construït al segle XII. La Torre medeix 
56 metres d’altura i va començar a inclinar-se 10 anys després de la seva 
construcció, a causa d’un problema del terreny on estan els fonaments. Va 
ser declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO l’any 1987. 

PISA

PARTENÓN

És un temple d’ordre dòric, que va ser projectat amb correccions amb 
la finalitat de contrarrestar els efectes òptics de la perspectiva, fet 
innovador. El temple és de planta rectangular, amb columnes en tot 
el seu perímetre, amb 8 columnes al front i 17 als laterals, amb dos 
pòrtics i amb  doble cel·la. Va ser declarat Patrimoni de la Humanitat 
l’any 1987.

Ens traslladem fins a Grècia per conèixer l’Acròpolis d’Atenes i el seu 
monument més important: el Partenón, que són el símbol universal 
de la civilització. Els arquitectes Ictini i Calícrates van construir  el 
Partenón a sobre d’un antic temple. La seva construcció va durar uns 
15 anys, i es va dur a terme al segle V abans de Crist.
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ISLAS GRIEGAS. 
EL TESORO DEL MEDITERRÁNEO

Bodas

La cultura griega es una de las más antiguas, por lo que sus habitantes cuentan con 
numerosas tradiciones bastante interesantes. Muchas de las costumbres griegas y 
tradiciones tienen sus raíces en la religión cristiana ortodoxa griega. La Iglesia juega un 
papel importante en la vida cotidiana de los griegos, y la religión y la tradición están 
intrínsecamente entrelazadas.

COSTUMBRES, TRADICIONES Y SUPERSTICIONES

Romper platos
Los recién casados rompían platos en la puerta de la casa para ahuyentar a los malos 
espíritus. Otra explica que rompiendo los platos se hacía creer a estos mismos que estaba 
sucediendo una escena violenta y, por lo tanto, huían.
Además de en restaurantes o al aire libre, en ocasiones los griegos también rompen 
platos en una casa. Para ello, los anfitriones adquieren platos de loza, una especie de 
arcilla. 

Antes de la boda, el novio espera a la novia en la 
puerta de la iglesia. De esta forma, entran juntos, 
cogidos de la mano y llevando unas velas blancas. 
En la ceremonia, se les ponen unas coronas, pues son 
los reyes de su familia.

A la hora de intercambiarse los anillos, la pareja lo tiene que hacer tres veces en honor a 
la Santísima Trinidad. Asimismo, el sacerdote y los novios dan tres vueltas alrededor de la 
mesa. Una vez contraído el matrimonio, durante el convite, comen juntos los familiares 
y los amigos de los recién casados. Un baile típico de esta celebración es el hasapiko, en 
la que los bailarines se cogen por los hombros. La novia se suele guardar un poco de 
azúcar de la que se saca durante el banquete, ya que de esta forma se asegura de que 
su nueva vida en pareja será dulce.

Son numerosas las supersticiones que se han ido acumulando en su cultura.
Por ejemplo, da bastante mala suerte ver un gato negro y un sacerdote el 
mismo día. Además, hay que llevar siempre alguna moneda o billete, ya 
que se dice que el dinero atrae al dinero.
Otra costumbre extraña es la de escupir tres veces cuando se oyen malas noticias. Por 
otra parte, la superstición más arraigada en todas las capas sociales es el terror al mal de 
ojo. El  ojo turco proviene de nazar boncuu que significa abalorio de mal de ojo. Es muy 
común en Grecia: se conoce como el ojo griego y se utiliza contra la influencia negativa 
de la envidia o mal de ojo. 

Asimismo, una costumbre del pasado era que cuando un 
matrimonio tenía que separarse por un tiempo debido a, 
por ejemplo, un viaje, rompían un plato por la mitad para 
así, en el reencuentro, poder reconocerse.
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Durante la Pascua ortodoxa se vive en la isla 
de Corfú (Grecia) un auténtico estruendo. 
Los vecinos lanzan jarrones, llenos de agua 
o de vino, por las ventanas y balcones de 
sus casas a las once de la mañana, cuando 
las campanas repican anunciando la 
resurrección de Jesucristo. 

CORFÚ

En Chíos, en tiempo de Pascuas, hay una colorida “batalla” entre dos parroquias que es 
digna de contemplar: se la conoce como Rouketopolemos. Las dos iglesias de Chíos están 
situadas en lados opuestos de la colina, unos 400 metros la una de la otra. Lo que hacen 
es recrear una guerra de cohetes. 

CHÍOS – BATALLA DE COHETES

La hermosa isla de Kalymnos es una isla situada entre Kos y Leros. Es 
la cuarta isla más grande del Dodecaneso y tiene un paisaje rocoso, 
de montañas y con aromas a tomillo, salvia y orégano, pues son los 
cultivos de especias clásicos. Pero además la isla es la meca de los 
pescadores de esponjas.

ISLA KALYMNOS, MECA DE LA PESCA DE LA ESPONJA!

“A las 11 de la mañana, esperamos al repique de las campanas, que 
anuncian la primera resurrección de Jesús, como lo llamamos los griegos, 
previa a la que tiene lugar la medianoche de ese mismo día. De hecho, 
en esta isla compiten por tirar la mayor jarra, que se llevará el aplauso 
más caluroso de la gente”.

Las iglesias de Agios Marcos y Panaghia Ereithiani hoy fabrican 
una especie de cohete con botellas, los hacen durante todo el año y 
los lanzan en Pascuas frente a la divertida y atónita mirada de los 
turistas. 

Cuenta la historia que en 1889 se utilizaron cañones 
de verdad en esta celebración anual. Debido al 
peligro que supuso el uso de cañones verdaderos estos 
fueron confiscados y que las dos iglesias tuvieron que 
ingeniarselas a partir de entonces para reproducir su 
sonido tan fuerte de alguna manera.

Hasta hace algunas décadas la costumbre era que los buzos hicieran su 
pesca desnudos, sin protección, aprendiendo en base a la experiencia. 
Ahora utilizan ya trajes especiales y equipos modernos y son incluso 
entrenados en una escuela especial en la isla. Hay 5  técnicas de pesca: la 
kagava que era muy dañino para el lecho marino, el arpón, la escafandra 
que es del siglo XIX, el fernez, un sistema de respiración de los años 20, y 
la cañería marina de los años 70 . La escalada, ha acabado de dar vida 
a la isla. Así que pasaron del negocio de las profundidades del mar a los 
increíbles desplomes plagados de estalactitas y chorreras.
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MÚSIQUES DE LA

Aquest any dins de l’àrea de la Sala B hem treballat la Mediterrània des del punt de 
vista musical.
Hem fet un viatge virtual i vivencial, pels moviments musicals dels països que es 
banyen en el Mare Nostrum. De Nord  a Sud i d’Est a Oest. Hem començat per la 
nostra ciutat Barcelona.
Ha estat un viatge apassionant i meravellós, on hem descobert, escoltat, sentit, 
experimentat les músiques, els ritmes antics,  tradicionals, moderns, fusionats, 
instruments ... . Traspassant cultures, llengües i fronteres. 
Primer de tot necessitàvem construir entre tots un mapa perquè ens ajudés a situar-
nos.

Dins d’una capsa vam posar els noms de tots els països i per saber a quin país 
anàvem, una mà innocent treia un paperet que ens portava a un país, durant 
una, dues o tres setmanes anàvem escoltant diferents propostes musicals 
de més  tradicionals a més modernes i el dilluns següent fèiem un concurs on 
el grup i la cançó més votada esdevenia el representant d’aquell país.

Tot seguit imprimíem i  enganxàvem el grup a sobre del mapa.
Finalment, hem elaborat una selecció de 10 grups que us recomanem que escolteu.

mediterrània
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Barcelona: Yacine & the oriental groove.                           França:  Gypsy kings.
Bòsnia i Croàcia: Feminnem.                                                   Albània: Irini Qirjako.
Grècia: Mikis Theodorakis.                                     Turquia: maNga.
Líban: Mashrou’ Leila.                                                              Egipte: Cairokee.
Argèlia: Fella el djazairia.                                                         Marroc: Saad lamjarred.

I per si us interessa saber-ne més sobre les músiques de la Mediterrània us recomanem 
una pàgina web:
 www.last.fm/es
L’últim divendres de juny vam fer una xerrada amb tots els companys, per explicar i 
compartir la feina que hem fet durant tot el curs, on vam parlar i  veure els 10 vídeos 
de les cançons seleccionades. Uns companys feien una petita introducció de cada 
grup i altres amb els polsadors ens posaven el vídeo de la cançó escollida.

Esperem que escolteu aquestes propostes musicals i que gaudiu descobrint-les.
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MEDITERRANI
La paraula Mediterrani significa “entre terres”. El Mar 
Mediterrani  és un mar situat a l’hemisferi nord, entre 
Europa, Àsia i Àfrica. Ocupa una superfície aproximada de 
2,5 milions de quilòmetres quadrats, és relativament petit.
És un mar tancat que té intercanvi amb l’aigua d’altres 
oceans a través de petits canals.

L’ecosistema està integrat pel conjunt d’éssers vius que viuen en 
un determinat espai i les relacions que s’estableixen entre aquests 
éssers vius i entre ells i el medi on viuen.

El domini pelàgic és pròpiament el d’aigües lliures o d’alta mar i se’n 
diferencien dues regions: la regió més propera a la costa, sobre la 
plataforma continental i la zona més allunyada de la costa.
És el format pels animals que viuen en aigües lliures, mar oberta o alta 
mar. Els peixos que hi viuen tenen les següents característiques:

Aquest ha estat una via de comunicació i de coneixement, 
transport comercial, un espai d’enfrontament i d’aventures, 
i també una font d’aliments per als seus pobles costaners. 
En aquest han navegat diferents civilitzacions, com foren els 
romans, els fenicis i els grecs.
Els romans l’anomenaren Mare Nostrum (Mar Nostra), ja que 
aquests ocuparen totes les seves costes, creant el gran imperi 
romà. 

Encara que és el mar més contaminat del món, ha sigut un lloc en el qual trobem 
diferents cultures, productes i tècniques molt importants al llarg de la història. El 
mar Mediterrani ha estat considerat com un lloc de gran biodiversitat.

Ecosistemes Pelàgics

Ecosistemes de la Mediterrània

Un ecosistema és el conjunt o la suma d’un biòtop i la 
biocenosi. El biòtop és el medi físic i la biocenosi el conjunt 
d’éssers vius.
Ecosistema= biòtop + biocenosi
Al mar Mediterrani podem trobar dos grans ecosistemes.

Ecosistema
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El bentos està constituït pels organismes marins animals i vegetals, que amb moviment 
o sense, viuen en estreta relació amb el fons rocós i sorrenc.
Està format pels animals i vegetals que viuen en el fons marí a gran profunditat. 
Aquests éssers viuen en estreta relació amb el substrat sòlid perquè hi viuen fixats, 
s’hi enterren o en depenen.

La contaminació de l’aigua és l’alteració de la seva qualitat natural. Són molts els 
factors que han convertit el Mediterrani en un mar molt contaminat que s’enfronta 
a molts problemes principalment derivats de l’activitat humana.
Entre les nombroses causes trobem:
La sobrepesca:  la pesca ha estat històricament una activitat econòmica molt important 
pels habitants de la conca del Mediterrani. El costat negatiu és la sobrepesca.

Alguns peixos propis d’aquesta zona són el nero, l’escórpora, el llenguado, el rap i el 
pop. El mar Mediterrani és un mar amb una gran biodiversitat però, cada cop més, 
un mar molt contaminat.

- Tenen el cos allargat o cilíndric per soterrar-se o passar per forats.
- Adapten la seva coloració al lloc on viuen.
- Tenen mecanismes de defensa tipus espines verinoses, etc...

Ecosistemes Bentònics

Alguns exemples d’aquests peixos són la sardina, la tonyina, les 
tortugues, el seitó, el verat, el llobarro i la dorada.
També el plàncton, format per espècies vegetals i animals que viuen a 
la superfície de l’aigua i es deixen portar pels moviments i corrents de 
l’aigua formen part dels ecosistemes pelàgics.

- Solen ser gregaris, viuen en bancs per ajudar-se o defensar-se millor.
- Són bons nadadors.
- Solen tenir forma hidrodinàmica.
- Solen tenir un color ben diferenciat amb un gran contrast de clar i 
fosc entre el dors i el ventre.
- Tenen un moviment ràpid i continuat.

Tècniques de pesca destructives: Hi ha algunes tècniques, com 
la d’arrossegament que no afavoreixen la conservació de les 
característiques del fons marí.
Excés d’urbanisme a la costa o a la franja litoral: El turisme comporta 
grans construccions en les seves costes i notables canvis.
Turisme: Per la seva bellesa natural la Mediterrània és una de les 
primeres destinacions turístiques del món.
Escalfament global......
Cal recordar que les platges reben la bandera blava quan la seva sorra 
i també l’aigua està neta i amb unes condicions d’higiene saludables.
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MARRUECOS
Marruecos (“El país del occidente”), oficialmente denominado Reino de 
Marruecos, es un país soberano situado en el Magreb, al norte de África, 
con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Se encuentra separado del continente europeo por el estrecho de Gibraltar. 
Limita con Argelia al este, al suroeste con el Sahara Occidental, al norte 
con España, su principal socio comercial con el que comparte tanto fronteras 
marítimas como terrestres (Ceuta y Melilla) y al sur con Mauritania.

Idioma: Árabe y lenguas 
bereberes (oficiales), 
árabe marroquí, tarifit, 
tashelhit, tamazight, 
francés y español.

Monarquía constitucional, 
el Rey es Mohamed VI.

El clima es mediterráneo en las costas y más continental en el interior, 
con una distribución claramente invernal de las precipitaciones.

La flora con cerca de 4200 
especies, es una de las más 
ricas del norte de África y una 
de las más diversas de la región 
mediterránea. Vegetación de 
tipo mediterráneo, escalonada en 
pisos altitudinales. Las principales 
especies son: encina, alcornoque, 
cedro y pino.

Entre sus especies se encuentra la especie de ave más amenazada del 
mundo, que es el ibis eremita cuya última población natural se encuentra 
en el Parque nacional de Souss-Massa.
La costa de Marruecos bordea el Mar Mediterráneo en el norte y el Océano 
Atlántico en el oeste. Abarca 500 Km de costa en el Mediterráneo y 
3000 Km en el Océano Atlántico. Las aguas marroquíes están consideradas 
entre los caladeros más ricos del mundo.

Idioma Forma de Gobierno

Dirham marroquí.
Moneda

Clima

Flora

Fauna
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Para Hombre: la prenda tradicional marroquí por excelencia es la Chilaba, 
que es una túnica cerrada, con capucha. Suele acompañarse de un gorro 
rojo llamado Tarbush. En los pies llevan Babuchas, que es una especie de 
zapato blando sin suela, tradicionalmente amarillo aunque lo hay de muchos 
colores (son de un solo color).
También encontramos el Jabador que está compuesto por un pantalón  con 
una túnica  más o menos larga bordada, se utiliza generalmente para fiestas 
ya sean (religiosas, bodas, compromisos, para salir con los amigos, etc.) 
Y también se usa Gandura que es como la Chilaba pero sin capucha y  se 
suele llevar para estar en casa y salir.

Para las mujeres: en el norte de África y especialmente en Marruecos y 
Argelia, usan el Caftán tanto en su vida diaria como en ocasiones y eventos 
especiales. El Caftán es un vestido de una sola pieza, generalmente se usa 
libremente sin cinturón.
Takchita, es un vestido de dos piezas compuesto por dos partes, una 
Tahtiya o primera capa que es un Caftán tradicional simple, sin adornos y 
la Fouqia como segunda capa, que es como un Caftán que suele ser abierto 
y transparente con gran cantidad de hermosos bordados y adornos. Se usa 
generalmente con un cinturón de seda, plata o de oro decorado con pidras 
preciosas.

Marrakeck es una de las ciudades más importantes de Marruecos. Es, junto 
con Mequinez, Fez y Rabat una de las cuatro ciudades imperiales.
Casablanca es la mayor ciudad de Marruecos, así como su principal puerto. 
Está considerada el centro económico y comercial, mientras la capital política 
es la ciudad de Rabat.
Otras ciudades importantes son Tánger, que es la principal puerta de entrada 
al país. Es reconocida por su fuerte identidad multicultural. Agadir y Esauira 
son ciudades portuarias y turísticas.

Vestimenta marroquí

Ciudades más importantes
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- Un bote de medio kilo de garbanzos cocidos.
- Un chorrito de aceite de sésamo.
- 2 dientes de ajo.
- Un chorrito de zumo de limón.
- cucharadita de comino
- Un pellizco de pimentón dulce.
- Una pizca de sal.

En un vaso de la batidora poner los garbanzos junto con los 
dientes de ajo pelados, la sal y el comino. Batir.
Añadir el zumo de limón y el aceite de sésamo. Triturarlo 
con la batidora hasta que tengas una mezcla que se 
asemejae a un puré de consistencia cremosa.
La presentación suele hacerse en cuencos añadiendo piñones, 
nueces o almendras por encima, o un chorrito de aceite con 
especies. Se puede servir con pan de pita..

HUMMUS
Ingredientes

Preparación
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Està 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 elaborat i que, per aquest motiu,  
no acostumen a ser protagonistes en activitats 
musicals i rítmiques més complicades.
Amb aquesta iniciativa hem volgut, donar a 
aquestes persones més presència, ajudant-les 
i acompanyant-les a treure la seva veu, a trobar 
els seus sons, a descobrir-ne el volum, el to i la 
potència, a identificar-los amb les emocions, a 
dotar-los de ritme i musicalitat.

Ha estat un èxit total i una experiència molt 
enriquidora per a tots, on han participat 
usuaris/es i professionals de Badalona, el CIM 
i Poblenou.
Totes les sessions començaven i acabaven 
amb una petita relaxació que ens ajudava a 
connectar amb el nostre cos i amb els nostres 
estats emocionals, per poder tranquil·litzar-
nos i trobar el clima necessari per a concentrar-
nos en treure tota la nostra veu.

Dins d‘Arts Escèniques durant el segon trimestre, al nostre centre, hem dut a terme 
el projecte veus.



- 16 -

A
R

T
S

 E
S

C
È

N
IQ

U
E

S

VEUS
Després en funció de cada sessió, fèiem activitats o dinàmiques que ens ajudaven 
a que tothom pogués expressar-se lliurament. A vegades fèiem una roda on 
tothom es presentava a través del seu so, d’altres treballàvem en parelles on uns 
companys ajudaven els altres, o miràvem de relacionar el so amb l’emoció que 
volíem expressar o transmetre. També hem treballat amb l’ajut de la música i la 
guitarra.

Ha estat molt gratificant veure com poc a poc cadascú anava creixent, evolucionant i 
sentint-se amb prou confiança, per poder treure la veu que portava a dins i com quan 
ho feien se’ls hi canviava la cara i es posaven molt contents.
Estem tots molt satisfets i orgullosos dels resultats d’aquest projecte, desitgem que 
tingui continuïtat perquè hi puguin participar moltes més persones.

Poc a poc ja anireu veient els fruits d’aquest projecte i si heu anat a algun dels concerts 
que darrerament s’estan fent a Aspace ho haureu pogut gaudir.

Teníem dues gravadores, preparades per poder 
enregistrar el sons que apareixien, a vegades en els 
moments més inesperats. Cal tenir en compte que hi 
ha participants que des de la primera sessió han pogut 
expressar-se i n’hi ha que han necessitat més temps.
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El projecte presentat i liderat pels nois/es del centre Aspace Badalona 
va ser l’Improshow, tècnica d’improvisació teatral que permet que cada 
individu s´expressi amb llenguatge propi, amb  espontaneïtat  innata i  
improvisació.
Els Grups creats a l´atzar, on el monitor és un més i on no  intervé.
Cada grup oferia una capsa, plena de disfresses, una capsa amb 5 
emocions (Amor ,tristesa, alegria , tranquil·litat i por) escrites cada una 
en un paper, una altra capsa amb 7 frases (que cada noi de cada centre 
tenia que aportar a cada sessió: chocolate con churros – la navidad es 
corta – rico rico con fundamento –tu si que vales – vive el momento ...; 
els  grups teatrals creats a l´atzar , a través de papers de colors ( vermell 
– groc- verd – blanc).
Comença l´activitat, cada noi/noia, podia agafar  un sol paper de dins 
d´una capsa, la sort decidia quin color li tocaria, a partir d´aquí es 
formen els grups unificats pel mateix color, grups heterogenis, diversos, 
amb necessitats diferents .
Després cada grup escollia de nou, un nou paper a l´atzar, aquest altre 
pautava (l’espai, lloc on succeirà l´acció: una perruqueria, un gimnàs, un 
restaurant … Per donar més eines als nois/es, vam afegir altres papers 
on hi havien paraules, petits escrits, que els nois tenien que introduir en 
el flux de la interpretació, triats pels mateixos nois ¡, així en cada sessió 
teatral 4 nois interferien en l´escena, distorsionant i fent un gir a la 
història, introduint aquesta paraula en el moment menys esperat .
El penúltim dia, vam fer una proposta de diferents cançons icòniques, 
melodies de pel·lícules, àudios, que després calia representar amb el 
cos (teatralitat segons l’emoció que empatitzava amb aquella música).
Algunes propostes van ser Flash Dance, Tiburón, Titanic, Gladiator ...
I en cada sessió d´arts escèniques , els últims 10 minuts , els dedicaven a 
fer un impro-cuento, seguint l´ordre en rotllana, cada noi/noia proposava 
una part de la història , i així succesivament.
L’últim dia , vam fer la valoració en comú de l´activitat , i cada noi tenia 
que expressar amb una paraula la seva valoració. 
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FEM TRIBUT
Durant el 3er trimestre d’aquest curs 17/18 hem participat en les arts-
escèniques que s’han realitzat al CIM. Hi hem participat 6 nois/es del 
CTO Poblenou de manera habitual i alguns altres hi han pujat de forma 
esporàdica.
La idea central del projecte d’arts-escèniques del CIM ha estat la 
música. Es tractava de fer un tribut a un/a artista o grup musical. 
El projecte ha tingut 10 sessions i l’hem dut a terme els dimarts al matí. 
En aquestes sessions hem treballat des de l’elecció de l’artista o grups 
musicals, passant per l’audició de les cançons escollides, per la preparació 
de l’atrezzo, la coreografia fins arribar a la gravació de l’actuació.

Ha estat un espai on s’ha potenciat el treball en equip i s’han fomentat 
les relacions entre els nois del CIM, Badalona i Poblenou. Alhora 
hem pogut estimular la creativitat, fomentar l’espontaneïtat i la lliure 
participació de tots els usuaris.
En un primer moment cada usuari va expressar les seves preferències o 
gustos musicals i a partir d’aquí unint-los per preferències musicals es 
van triar els artistes i grups als quals es faríem tributs.

Es van visionar els vídeos de les cançons escollides per tal de fixar-
nos i agafar idees per confeccionar o triar el vestuari i la coreografia. 
Després es va realitzar l’atrezzo. Hem treballat plegats i això ens ha 
permès intercanviar metodologies de treball entre els diferents centres.

La darrera tasca ha estat gravar els tributs sobre un croma per després 
afegir un fons a cada gravació. Hem treballat en el tribut a : Chenoa, Los 
Manolos, Mecano,  Camela, Miguel Rios,  David Bisbal y El canto del loco.
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Els dimecres al matí en petits grups hem fet un taller d’expressió 
musical. En les diferents sessions hem utilitzat instruments i material 
tecnològic adaptat per crear música, sons i ritmes. També hem 
introduït el moviment a través de petites coreografies, del més simple 
al més complex.

EXPRESSIÓ MUSICAL
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Durant tots els dimecres d’aquest curs s’ha creat a la sala de fisioteràpia un espai 
d’estimulació sensorial en el qual els nois i noies amb una major afectació motriu 
han pogut gaudir d’un entorn tranquil i agradable. 
Aquesta activitat s’ha dut a terme conjuntament entre l’àrea  de fisioteràpia i els 
educadors i educadores del centre. Hem realitzat sessions com: estimulació basal, 
relaxació, estimulació sensorial, taller corporal, etc.
Tothom ha gaudit molt de l’activitat.

ESTIMULACIÓ
SENSORIAL
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Durant aquest curs, els dimecres el matí, alguns dels nois que treballaven a Poblenou 
han participat en un taller de plàstica. Era un grup format per 8 nois que han treballat 
diferents tècniques per desenvolupar les seves habilitats plàstiques.
El taller es va iniciar en dues sessions on vam treballar el retrat i l’autoretrat. Va ser 
una manera de veure com som i com ens veuen els altres. 
Posteriorment vam elaborar un mural sobre l’hivern. Vam començar per una feina 
individual. Cada noi tenia que pintar una làmina amb franges de colors freds que 
després vam unir per crear un mural conjunt amb la dehesa del fred. Va quedar un 
mural super xulo!!

Per sant Jordi vam fer un altre mural amb un drac enorme. Aquest mural era diferent 
perquè alguns trossos tenien volum ja que estaven fets d’oueres i tubs de paper que 
vam pintar.  

Per acabar el curs, la nostra tasca va ser elaborar les tapes del receptari de cuina. Per fer les 
tapes vam utilitzar una tècnica diferent. Omplíem una safata d’escuma d’afaitar. I posàvem al 
damunt pintura acrílica de diferents colors. La barrejàvem amb un pal. Posàvem damunt un full 
en blanc. El trèiem i ens ajudàvem amb una rasqueta de netejar els vidres per retirar l’escuma 
d’afaitar. Han quedat unes tapes molt divertides i diferents.
També vam fer l’enquadernació dels receptaris i vam elaborar les contraportades. El treball ha 
valgut la pena. Han quedat uns receptaris molt macos!!

PLÀSTICA
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Al llarg del curs hem pujat en dimecres alterns al CIM, a fer l’activitat de 
multisensorial, entre d’altres. Aquestes sessions han sigut en petit grup de 
3-4 guiades per 2 professionals.
Les activitats que s'han dut a terme, com sempre,  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, 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.

MULTISENSORIAL
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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, 
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
Aquest curs hem anat a la piscina quinzenalment en sessions d'uns 45 minuts , 
on 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... La piscina del CIM és climatitzada i amb l’aigua 
calenta, normalment entre 30 i 32 graus.

Cap al mes de novembre el Departament d’esports va organitzar una 
espècie de Ginkana on els nois s’ho van passar d’allò més bé, completant 
un circuit de proves per aconseguir uns punts que després s’havien de 
bescanviar per peces d’una foto.

Abans de les vacances, 
tots els centres d’adults 
vam fer una trobada 
esportiva al CIM, on 
vam poder jugar a 
futbol. Després vam 
dinar plegats.
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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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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 
algunes fotos dels nois i noies preparant els plats:
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A 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.
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Aquest any per celebrar el 19è aniversari del Centre vam 
organitzar una mena de joc de pistes, amb diverses 
proves on s'aconseguia un segell i quan els completaven 
s'havien de trobar a la sala gran. Les proves van ser 
del tipus d'esbrinar un personatge famós, fer-se una 
foto de grup divertida, etc.

El sr. Ramon Pasqual, de l'arxiu Històric 
del Poblenou, va venir a explicar-nos el 
passat industrial del barri on està el 
nostre Centre. Vam poder comprovar el nou 
ús a què s'han destinat els antics edificis 
i naus industrials.
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Com que aquest any “tocava” celebrar la castanayada per 
tots Sants, tot el Centre va col·laborar en el muntatge d'un 
túnel dels sentits de la tardor. Entre tots els grups i 
en les  diferents àrees vam confeccionar un decorat que 
va quedar fantàstic i els nois i noies s'ho van passar 
d'allò més bé.
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Aquest any com que hem viatjat 
al Marroc, país de la Mediterrània, 
el nostre pessebre estava situat 
en una “medina” d'una ciutat del 
Marroc.

Pel Nadal vam fer l'Amic Invisible, com 
sempre cada noi li va fer un regal a un 
company o professional que li va tocar per 
sorteig. Aquesta vegada van triomfar els 
auriculars, les bufandes i els mitjons.

Un any més hem confeccionat les felicitacions de Nadal, com 
sempre cada noi o noia ha elaborat el seu propi disseny, ja 
sigui a mà o amb l'ordinador que hem venut a familiars i 
amics.

Edu

Joaquín

Jordi B.

Mireia.Míriam
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DENIP: “La PAU està a les nostres mans” 

Setmana de la UNESCO: “L' ISLAM” 

Per commemorar la Setmana de la UNESCO es van 
organitzar diferents activitats durant tota la setmana, 
vam convidar a una noia, la Marta Torras, que s'ha 
convertit a l'Islam, a parlar-nos sobre els Cinc Pilars 
de l'Islam., els nois i noies van elaborar un mural 
amb aquests pilars de l'Islam i també van veure una 
pel·lícula sobre el tema treballat. 

El Dia de la Pau i la No-Violència 
els nois del Centre han format el 
símbol de la Pau amb siluetes de 
mans on havien dibuixat o escrit 
missatges de pau.
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CARNESTOLTES a la Mediterrània

Aquest any per celebrar el carnestoltes ens hem inspirat 
en fer un viatge per la Mediterrània, que va començar 
a Barcelona, lloc d'on va sortir un vaixell que va creuar 
el mar fins arribar al Marroc. 

El grup B representava Barcelona 

El grup A era el vaixell i la 
seva tripulació, el pirata i la  
sirena, 

El Grup C representaven elements marins i 
mitològics

El Grup E feien d'animals 
marins: tauró, pop, medusa, etc. 

El grup D van recrear els habitants del Marroc, lloc on acabava el 
nostre viatge imaginari.
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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, tasses amb el nom de 
tots els nois i noies amb una etiqueta que van dissenyar els nois 
i punts de llibre. A més a més, també vam muntar un bar per 
poder prendre alguna cosa.

Sergi M.

Jordi D.
Núrtia G

Maria G.

Míriam P.
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ENS HAN VIS ITAT . . .

La Sra. Mònica 
Andreu, Enginyera de 
Telecomunicacions, 
va venir a fer-nos 
una xerrada sobre 
energies alternatives. 
Ens va regalar un 
girasol a cadascú.

La Biòloga Marina de la Generalitat de Catalunya Eva Visauta  va 
venir a parlar-nos sobre “El mar i la pesca”. Ens va portar molt 
material per poder tocar i per fer-nos unes fotos molt divertides. 

De l'organització “Bio-educa” 
ens van proposar un taller 
de depuració d'aigua molt 
interessant, on els nois i noies 
van participar de valent.

De la Fundació “Tan Amigos” amb qui 
fem teràpia assistida amb gossos cada 
setmana, van venir a fer-nos un taller de 
familiarització amb aquests animals.
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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. 

Al març vam visitar 
la Torre de les 
Aigües de l'antiga 
fàbrica Macosa del 
Poblenou.

Aquest any ens han donat l'oportunitat 
de poder anar al Circuit de Montmeló a 
veure les carreres de Fòrmula 1

Al Museu Marítim 
vam participar en 
l'activitat “Viatge 
al Fons Marí”

Vam visitar el Museu de la 
Música a l'Auditori on vam 
poder experimentar amb diferents 
instruments.

Alguns nois 
van anar a 
l'estrena de 
l'obra de Teatre 
dels companys 
de Badalona.
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- Imatge cedida per l’arxiu fotogràfic d’ASPACE (Anys 60) -



CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE 
poblenou@aspace.cat

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

Amb el suport de:


