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1. Introducció 
El projecte Cooperem en la Diversitat té per objectiu reflexionar de manera conjunta sobre les 
situacions amb què es troben les persones amb diversitat funcional en la seva vida quotidiana i 
sobre les dificultats, oportunitats i altres capacitats que poden descobrir a partir de la seva 
discapacitat i/o diversitat funcional.  

Donada la diversitat d’orígens de la ciutadania de Ciutat Vella, el projecte també vol creuar 
mirades relacionant diversitat funcional i orígens diversos, apropant-se a les situacions 
quotidianes que les persones immigrades amb diversitat funcional viuen tant aquí com als 
seus països d’origen i reflexionant sobre els seus drets, deures, capacitats i oportunitats. 

El projecte Cooperem en la Diversitat neix l’any 2012 gràcies a la col·laboració del Casal de 
Joves Palau Alós, la Comissió de Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic, la Direcció 
de Justícia Global i Cooperació Internacional, el Districte de Ciutat Vella i l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona.  

Consisteix en unes jornades amb diferents tallers i activitats que es realitzen principalment el 
mes de juliol i el  mes de novembre de cada any, i s’orienta des del dret als drets, al voltant de 
la celebració, el dia 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.  

Aquest any 2020, sota el lema “Obrim finestres?” els adolescents, joves i les persones amb 
diversitat funcional de Ciutat Vella, davant la situació de confinament provocat per la 
pandèmia del Covid-19, hem mostrat la voluntat d’apropar-nos, encara que sigui a través de la 
pantalla, superant l’aïllament que ens ha provocat aquesta situació.  

Hem volgut donar volada a iniciatives que  animin als adolescents, joves i persones amb 
diversitat funcional a trobar alternatives per trobar-se, posar en comú les pors, opressions, 
resistències i il·lusions per poder transitar per aquesta pandèmia amb la millor salut emocional 
possible, i sempre des de propostes creatives i col·lectives: exposicions, vídeos, teatre social.  

En aquesta edició ens hem posat a prova, i hem vist com els vincles de confiança establerts 
durant els anys de projecte ens han permès realitzar una programació d’interès i adequada a 
la situació que estem travessant, fent possible tornar-nos a connectar i oferir nous projectes 
conjunts.  Com a projecte superar aquesta situació de confinament ens ha reforçat en la nostra 
finalitat: establir ponts, trencar  barreres entre joves i persones amb diversitat funcional.  

I sempre sota l’enfocament del “dret als drets”, al voltant de la celebració del Dia Internacional 
de les persones amb discapacitat, que se celebra el dia 3 de desembre. 

Podeu visitar la web del projecte a l’adreça: 

http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/es/cooperemos-en-la-diversidad-en-ciutat-vella-
2/ 

http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/es/cooperemos-en-la-diversidad-en-ciutat-vella-2/
http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/es/cooperemos-en-la-diversidad-en-ciutat-vella-2/
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2. Entitats i serveis participants: 
En aquesta edició la participació s’ha centrat en les entitats i serveis ja vinculats al projecte. 

A l’organització de les jornades: 

● Associació Amputats Sant Jordi, 

● Centre Ocupacional Sínia,  

● Centre Ocupacional Tallers Sant Jordi, 

● Colectic, SCCL, 

● Equip de Franja del Raval, Gòtic, Casc Antic i Barceloneta, 

● Centre Obert AEIRaval, 

● Casal de Joves Palau Alòs, 

● MakerConvent, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 

● Companyia de Teatre ImpactaT Intervencions teatrals, 

● Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat Vella, 

● Equip d’Atenció Psicopedagògica de Ciutat Vella (EAP), 

● Residència per a grans discapacitats físics Vigatans, de la Fundació APIP-ACAM 

● Cristina Sabaté, dissenyadora gràfica, 

● Comissió de Persones amb Diversitat Funcional de Ciutat Vella, 

● Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Direcció de Justícia Global,  i IMPD). 

A l’Espai de Diàleg:  

● Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica “Sant Jordi”, 

● Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat Vella, 

● Equip d’Atenció Psicopedagògica de Ciutat Vella (EAP), 

● Centre de Salut Mental Infanto-juvenil – CSMIJ Ciutat Vella, 

● Residència Vigatans, de persones amb gran discapacitat física de la fundació APIP-ACAM 

● Servei ATE: Aquí T’Escoltem de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona 

● Acció educativa i comunitària de Colectic, 

● Associació Socio-cultural Ràdio Nikosia, amb el programa Ràdio Nikosia 

● Centre de Serveis Socials de Numància  

● Tècnica de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica EAP Ciutat Vella 
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● del grup de teatre Impacta’T de teatre social 

● Casal de Joves Palau Alòs, 

● MakerConvent, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 

● Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global, Districte de Ciutat Vella i IMPD). 

A l’exposició: 

● Centre Ocupacional Sínia,  

● Centre Ocupacional Tallers Sant Jordi, 

● Residència per a grans discapacitats físics Vigatans, de la Fundació APIP-ACAM 

● Casal de Joves Palau Alòs 

● MakerConvent, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 

● Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella i IMPD). 

Als diferents tallers: 

● Associació Amputats Sant Jordi, 

● Centre Ocupacional Sínia,  

● Centre Ocupacional Tallers Sant Jordi, 

● Colectic, SCCL, 

● Equip de Franja del Raval, 

● Residència per a grans discapacitats físics Vigatans, de la Fundació APIP-ACAM 

● Casal de Joves Palau Alòs 

● Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella i IMPD). 

Serveis i entitats d’adolescents i joves que han participat a les activitats: 

● Franja Raval, 

● Colectic, SCCL, 

● Centre Obert AEIRaval, 

● Institut Pau Claris, Institut Verdaguer 

● MakerConvent, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 

● Casal de Joves Palau Alòs. 

 

Artistes i entitats col·laboradores: 
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● Associació Sòcio-cultural Ràdio Nikosia, 

● Fundació Desenvolupament Comunitari. 
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3. Programa del projecte: 
La programació de l’edició 2020 ha constat de les següents activitats: 

o Tallers d’estiu per a la convivència i la diversitat 

o Exposicions del Cooperem “Obrim finestres al confinament de les persones amb 
discapacitat” 

o Tallers  de teatre social “Som com SIMS” 

o Espai de diàleg  “La Covid-19 i la salut emocional” 
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4. Espai de Diàleg: “La Covid-19 i la Salut 
emocional” 

L’Espai de Diàleg s’ha celebrat el dia 10 de desembre de 2020, des del Casal de Joves Palau 
Alòs, en format telemàtic.  

Hem reflexionat sobre com afecta la pandèmia i el confinament als i a les adolescents i a les 
persones amb discapacitat, i com afrontar-ho millor de cara al futur. 

Hem volgut centrar la mirada amb les situacions que es troben els i les joves i els i les persones 
amb discapacitat i/o diversitat funcional. 

L’Espai ha estat preparat en 3 reunions prèvies en que han participat les entitats i serveis 
presents a l’Espai de Diàleg, a més del Casal de Joves Palau Alòs, MakerConvent del Centre 
Cívic Convent de Sant Agustí i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella i IMPD).  

4.1. Programa 

1. Benvinguda i presentació: Sra. Dra. Patrícia Novo, psicòloga del Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil de Ciutat Vella. 

2. Inauguració:  Sr. Andrés Pérez Conte, Conseller d'Infància i Joventut, Salut i del Casc Antic. 

3. Presentació de les reflexions de diferents ponents vinculats a la temàtica: 

o Sora, 25 anys, viu en un pis tutelat des de fa un temps. Fa teatre social amb Impactat al 
Casal de Joves del Palau Alòs des de fa 5 anys,  

o Mercè Montull, infermera de la residència Vigatans per a persones amb diversitat 
funcional física,  

o Núria Ishii, educadora de la cooperativa Colectic (Tecnologia per la transformació 
social),  

o Natàlia Puente, psicòloga/coordinadora tècnica del Centre Ocupacional Sant Jordi  i 
Jenni Charles, usuària del centre i integrant  de la Comissió Diversitat 
funcional de Ciutat Vella 

o Isabel Tort, educadora social del Centre de Serveis Socials Numància, 

o Gala Almuedo, psicopedagoga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de Ciutat 
Vella, 

o Dra. Patrícia Novo, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat 
Vella, 

o Jaume Clavé, educador social del Servei Aquí T’escoltem, 

o Dr. Martín Correa-Urquiza, Doctor en antropologia mèdica de l’Associació Sòcio 
Cultural Ràdio Nikosia. 
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4. Diàleg entre els ponents i el públic. 
5. Tancament per la Dra. Patrícia Novo.  

4.2. Inauguració  

El Sr. Andrés Pérez Conte, Conseller d'Infància i Joventut, Salut i del Casc Antic inaugura l’Espai 
de Diàleg com un espai a on compartir coneixements, pràctiques i experiències al voltant dels 
temes escollits cada any entre els diferents participants.  Aquest any l'espai es centre en com 
promoure la salut emocional, d'ara endavant, en aquest temps de pandèmia per la Còvid-19. 

Alhora posa en valor el recorregut del projecte Cooperem en la Diversitat des de l’any 2012 i 
agraeix la implicació de tots i totes els que el fan possible. 

4.3. Presentació 

La Dra. Patricia Novo centra l’objecte de l’Espai: aprofundir en com afecta i envaiex la 
pandèmia i el confinament als i a les adolescents i a les persones amb discapacitat, com 
afrontar-ho de la millor forma possible d’ara en endavant. I ho fem a partir de presentar  
diferents situacions de vida: de joves, de professionals, de persones amb discapacitat, de qui 
viu a casa, de qui viu a llar residència, a residència... I  tot per cercar junts les claus que fan 
possible tenir cura de la salut emocional.  Aquí l’enllaç al vídeo de l’activitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQYKj5BqaWA&t=33s 

Actualment per la pandèmia produïda pel Covid-19 estem submergits en un canvi radical de la 
nostra vida quotidiana, sent la primera vegada que això ens passa en la nostra història recent i 
sent una malaltia que afecta de forma considerable a l'estil de vida de l'ésser humà. 

La malaltia del coronavirus va emergir a la ciutat de Wuhan al desembre de 2019 i, per la seva 
ràpida expansió, va ser declarada com a pandèmia per l'OMS, l'1 de març de 2020. La majoria 
dels països, seguint el model de govern xinès, implantar mesures de confinament que, amb 
més o menys restriccions, han modificat tots els hàbits i estils de vida de tots. 

Per tant en aquesta taula, parlarem sobre el: "El COVID-19 i la salut emocional". L'impacte que 
hem viscut com a professionals i el que hem pogut observar en el nostre entorn de treball més 
proper.  

4.4. Principals aportacions dels ponents 

Presentem 9 experiències diferents. Recollim, de forma molt resumida, les principals 
reflexions: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQYKj5BqaWA&t=33s
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a.  SORA: 
o Durant el primer confinament primer va pensar que podia porta la situació sol a la seva 

habitació de la llar residència, però es va anar sentint cada vegada més sol, pensant 
que ningú l’escoltava quan compartia les seves preocupacions, dolor, dubtes. Van ser 
mesos molt durs i complicats. 

o Però mesos després va poder reunir-se amb els seus esser estimats, família i amics i es 
va tornar a sentir acompanyat, va tornar la il·lusió i l’espla erança, felicitat i tornar a 
creure en un mateix.  

o La cicatriu encara no ha sanat, però té l’esperança que ho farà. 

 

b. MERCÈ MONTULL 
o Treballa a  la residència Vigatans, on hi viuen 34 persones d’entre 30 i 76 anys amb 

diversitat funcional, al barri del Casc Antic. 

o El dijous 12 de març de 2020 van rebre un comunicat conforme la residència s’havia de 
tancar tant a les visites, com  a les sortida dels residents. A l’informar-ho als i les 
residents, es vam quedar bastant sorpreses de lo bé que la gran majoria s’ho va 
prendre, i així durant les diferents etapes de la pandèmia. 

o La organització de la residència s’ha anat adaptant als protocols, sempre amb l’acord 
de salut, treballant fent torns de 15 dies, amb la conseqüent sobrecàrrega pels 
treballadores, i reducció en l’atenció als residents. Ells ho han acceptat i entès en la 
seva gran majoria, tot i que el quotidià era molt diferent en atencions i llibertat al que 
estaven acostumats, i més tenint en compte les seves limitacions físiques. 

o Han passat així per les diferents etapes de la pandèmia, i també per un brot a la 
mateixa residència, que han superat amb molt d’esforç i restriccions. En alguns 
moments no han pogut atendre la part emocional suficientment. 

o De tot aquest temps la Mercè es queda amb la fortalesa i capacitat d’adaptació de les i 
els residents de  Vigatans que han estat patint restriccions de llibertat molt importants  
i encara que es queixin, com fem tots, entenen la situació i ho han posat molt fàcil als 
cuidadors i altre personal.   

o També es queda amb l’esforç i dedicació de l’equip de treballadors. 

c. NÚRIA ISHII  
o De Colectic, des de l’Espai Joves, en exposen l’experiència vivencial de les joves fins el 

dia d’avui, en tres moments. Destaquen com a positiu que han pogut palpar la gran 
capacitat de les joves d’adaptar-se a qualsevol situació, i voluntat de participar. 
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o En el primer confinament els primers dies es va produir un gran silenci, passant de fer 
activitats cada tarda presencials a no comunicar-se amb els i les educadores. Vam 
mirar de contactar amb elles des de diferent eines tecnològiques: grups de telegrama, 
videotrucades... Les van anar posant en contacte i de mica en mica, de forma molt 
orgànica, es van crear espais de cura on expressàvem com ens trobàvem, quines 
dificultats teníem, i ens podíem ajudar. De forma especial van mirar d’atendre les 
dificultats escolars derivades de l’escletxa digital; van treballar com poder continuar 
amb les seves rutines i hàbits. De la dificultats de no verbalitzar van passar a parlar de 
les quotidianitats, de com canviaven el són, tornant-se més actius de nit,...  

o Amb l’estiu va arribar la possibilitat de fer activitats presencials, i vam haver de 
conscienciar i sensibilitzar de que hi havia una nova realitat, que era espai de lleure 
però amb restriccions.  Molt profitoses van ser les activitats de videotrucada 
realitzades dins del Cooperem en la Diversitat ja que les joves vam poder empatitzar 
amb les persones amb diversitat funcional encara confinades, recordant el seu propi 
confinament, que en ocasions va ser en els seus països d’origen. 

o En el recent confinament el paradigma ha estat molt diferent. S’han posat en contacte 
joves sense treball o estudis. Però els que van a l’institut ja tenen les necessitats 
relacionals cobertes.  

d. NATÀLIA PUENTE I JENNI CHARLES JOSE 
o Tallers Sant Jordi és una entitat de persones amb discapacitat intel·lectual situades al 

Raval, som 50 en un centre ocupacional (de dia) i també gestionem una llar residència. 

o El primer confinament ha estat marcat per la falta de consignes clares de com havien 
de gestionar la situació; fins el divendres 13 de març tarda no van rebre cap consigna i 
les posteriors no van ser massa clares, fet que augmentava la sensació d’inseguretat 
durant tota la pandèmia. 

o I les consignes han estat diferents: les persones que viuen en llar residencia o 
residència han estat el major temps confinats i no han pogut participar de les activitats 
en directe; mentre que les persones que viuen soles o en família sí han pogut anar 
assistint al centre, a excepció de la primera etapa de major confinament. 

o Així, han dividit l’equip, una part per atendre la llar residència, omplint de rutines d’oci 
el dia a dia, i una altra part com equip d’atenció itinerant que visitava a domicili a les 
persones que viuen soles o amb pares.   

o Han readaptat la rutina que tenien, creant-ne de noves  a partir de noves activitats, a 
través de les noves tecnologies, que han hagut d’ensenyar a les persones i a les seves 
famílies, que en general són persones grans; moltes a traves de WhatsApp en forma de 
reptes, o cançons col·lectives,... i de suport i atenció psicològica telefònica. La primera 
etapa ha estat de molt desconcert i por, però també molt motivadora, creativa. 
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o Van obrir a nivell assistencial el mes de juny, amb les limitacions Covid, havent 
d’inventar-se noves activats, sorgint noves propostes com pot ser el canal de TV Sant 
Jordi, però la majoria d’activitats les fan dins del centre, obligant a una major disciplina. 

o En conclusió, tot i la por i angoixa viscuda, ha estat una experiència positiva, amb 
sorpresa per la capacitat d’adaptació de les persones amb discapacitat intel·lectual, 
entenen i mantenint les noves rutines de forma endreçada i rigorosa. 

o La Jenni, que viu a una llar residència, explica com la primera etapa va ser molt dura, 
de molta angoixa, de no poder veure a la família, però mica a mica.... s’han anat 
acostumat entre cometes, començant a realitzar activitats artístiques, per 
videoconferència,... La mascareta també ha estat difícil de portar. El retrobament amb 
la família ha estat molt important. 

e.ISABEL TORT  
o Des del Centre de Serveis Socials Numància, conjuntament amb la Fundació Xera, ens 

presenten el projecte Autonomia a la Llar Familiar nascut l’any 2017, per projecte amb 
mirada comunitària i sistèmica, per oferir suport i recolzament als joves amb diversitat 
funcional i les seves familiar per garantir la seva inclusiu saludable i defensar els seus 
drets, i de forma especial el dret a la seva autonomia personal. 

o Treballa amb els serveis de la comunitat: salut, escola, centres ocupacionals,... Han vist 
que és molt important treballar de forma interdepartamental, entre diferents 
institucions. 

o Hi ha atenció individual amb treballadora familiar per promoure la seva autonomia 
personal. Atenció grupal oferint un espai segur de trobada, on hi ha sobretot dones. I 
un nivell comunitari per visualitzar la situacions d’aquests joves, i que per ara s’ha 
centrat en el dret a la sexualitat, també treballant la prevenció d’abusos. 

o Han après, arran del confinament, que quan s’ha establert un vincle amb aquests joves, 
agraeixen molt el contacte, ni que sigui per WhatsApp o videconferencia. 

o Pel futur segueixen endavant, i volen mirar de fer participar als pares al nivell grupal. 

f. GALA ALMUEDO I SÍLVIA LOURO 
o Com equip multidisciplinari de l’àmbit educatiu ( psicopedagogues, treballadores 

socials acompanya i assessora les escoles dels districte i la seva comunitat educativa. 
Presentem la reflexió sobre com els centres educatius han ajudat al benestar 
emocional dels i les nostres joves en pandèmia. 

o Dificultats que s’han trobat: l’escletxa digital, famílies infants i joves que no tenen 
connectivitats, o que no tenen eines o que no tenen prou competències digitals.  
També la bretxa social: quan desapareix l’escola física es posa en evidència les 
condicions individuals i familiars de cada membre de la comunitat educativa. 
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L’escola ha tingut que engegar estratègies per poder arribar a tothom a través de 
canals no presencials, generant espais col·laboratiu, ja que s’assenten millor els 
coneixements. 

o Per altra banda, el confinament ha fet evident la importància de treballar les 
competències personals, socials, de motivació, d’organització, de gestió emocional, i 
s’estan engegant estratègies per poder continuar treballant-los a posteriori. 

o I també ha fet evident la importància de compensar a nivell relacional, social la 
possible desafecció escolar, l’absentisme virtual, perquè després costa molt tornar a 
enganxar els nostres alumnes als aprenentatge, i en aquesta línia la importància de les 
relacions humanes, els infant aprenen “amb” els altres, i “de” els altres. 

o La pandèmia ens  ha regirat tot el nostre sistema educatiu, l’ha posat en xoc, provocant 
noves estratègies positives per a que l’espai de l’escola sigui un espai d’aprenentatge, 
un espai de protecció i un espai de relació. 

g. DRA. PATRÍCIA NOVO 
o La Dra. Patricia Novo indica com en un any s’han produït molts estudis científics sobre 

“Còvid i Salut mental infanto-juvenil”,  fenomen positiu, però que alhora ha comportat 
que s’hagi deixat de publicar en altres àmbits de la salut mental. De les diferents 
investigacions destaca aquests 5 resultats: 

- En situació de confinament es detecta més hores de pantalles i menys hores 
d’activitat física i de són. Es consideren factors de protecció: realitzar més exercici 
físic regular i limitar l’ús de les pantalles. 

- Es detecta major simptomatologia emocional en dones que en homes i major 
estrès i por al Covid en adults-joves que en adolescent. I com la por al Covid es pot 
associar a més problemes emocionals i de conducta. 

- També hi ha estudis que mostren major ansietat i dificultats de regulació en el més 
petitets, més símptomes clínics, que en els nens més grans. 

- Altres factors de risc detectats són: ser noia, quedar-se més a casa i buscar sovint 
informació sobre la pandèmia. 

- També es detecta com factors de protecció: un clima familiar i de regulació 
emocional positiva entre els membre de la família. 

o L'OMS ha assenyalat que el COVID-19 ha alterat el 93% dels serveis de salut mental 
essencials de 130 països de món. El 70% dels països han adoptat la telemedicina o la 
teleteràpia per esmenar les pertorbacions, però amb desigualtats: s’arriba a un 80% en 
els països benestants, i no arriba al 50% en el cas dels països de baixos ingressos. 
Alhora assenyala com l’increment de necessària atenció en salut mental recau en uns 
sistemes de salut que destinava menys del 2% del seu pressupost a salut mental, amb 
carències cròniques de finançament. 
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o Des del CSMIJ també comparteixen la seva pròpia experiència vivencial:  

- Durant el primer confinament observen una gran actitud comprensiva; un forta 
empatia social; els pacient es mostraven permeables a tots els canvis. Troben un 
fort agraïments per petites intervencions. 

- Amb la tornada a l’escolaritat i a les rutines, van apareixen a finals d’octubre i 
novembre 2020 majors dificultats, majors descompensacions, més cansament i 
major simptomatologia ansiosa-depressiva. D'altra banda observem normalitat, 
d'alguna manera tots segueix igual, alhora. 

- A futur, és difícil de pronosticar. La idea central és mantenir la rutina com a font de 
seguretat per a seguir cap a endavant.  

h. JAUME CLAVÉ 
o Des del Servei Aquí t’Escoltem amb figures psicòlogues i educadores, s’atenen joves 

entre 12 i 20 anys de forma gratuïta. Les psicòlogues fan atenció individual amb joves 
amb malestar emocional i les figures educadores a partir d’activitats dinàmiques 
(tallers de rap, dansa,...) treballen les emocions que senten i com gestionar-les. 

o Amb el confinament les companyes psicòlogues es van haver d’adaptar als canals 
telemàtics, mantenint l’agenda d’atenció.  Les figures educadores van haver de 
redefinir la seva tasca, fet que els generava incertesa, damunt la incertesa que tothom 
havia de viure, i molt joves al començament no es volien connectar. 

o En la primera etapa consideren que els i les joves van viure, a nivell emocional, el 
síndrome de les 5 As:  Aïllament (social i relacional) , Avorriment, Angoixa, Ansietat i 
Addicció ( la les pantalles,...). Però les figures professionals també les van viure .  Per 
acabar arribant una altra emoció: l’Acceptació de la situació per poder ressituar-nos i 
seguir endavant. 

Però per algunes i alguns joves el confinament va ser una etapa de calma, una salvació, 
ja que s’havia pogut amagar i tornar al carrer suposa por i ansietat per afrontar al judici 
extern que ella sentia a al a seva pell. 

Els i les educadores han viscut en pròpia pell aquestes emocions, i especialment 
l’angoixa, centrada en el debat de “Quin necessita parlar amb qui, els joves amb els 
educadors o els educadors als joves. 

o Una última reflexió: durant les primeres setmanes de confinament van seguir fent un 
curs de rap, però a través del WhatsApp, i va ser un encert: la rutina va ser molt 
positiva, els i les joves van ser molt creatius, van pujar una cançó a la ràdio, i van seguir 
vinculats emocionalment, encara que a través d’un canal comunicatiu poc proper. 

i. DR. MARTÍN CORREA-URQUIZA  
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o Nikosia és un col·lectiu, una associació vinculada a la diversitat funcional i salut mental, 
molt porosa, oberta a tothom, un espai molt assembleari, per transformar la mirada 
social de la bogeria, i trobar una altra identitat social, política, activa... Hi ha 150 
persones que transiten pels sues diferents espais. Junts han treballat la pandèmia. 

o Parteixen de la idea de qui hi ha 4 crisis, conseqüència no tant del Còvid si no del 
confinament expandit obligat, i cada una d’elles amb identitat pròpia i generant cada 
una d’elles malestar: la crisi vírica, la social, la econòmica i com afecta la resposta 
donada a la crisi vírica en la salut emocional.  

o Cal pensar en com tot això afecte als joves el confinament i el confinament expandit. La 
joventut és el moment en que la persona s’inicia a la socialització, de negociar-se una 
amb l’altre cara a cara per aprendre a  frenar-se, aprendre a pensar en l’altre, 
aprenentatge que es produeix en acte, i que és constitutiu del que seran més 
endavant. Els joves s’estan perdent això que és constitutiu de la seva futura identitat, 
més enllà del sofriment que provoca la falta de contacte. I alhora es dona una 
criminalització del jove, com si no els importés la transmissió de la malaltia, però per a 
ells és més intens el que suposa aquesta pèrdua de la socialització. Cal dialogar amb els 
propis joves per trobar alternativa consensuada. 

o Aquesta crisi ens fa pensar en l’excés de protocol·lització de la vida, que provoca 
distància, violència, com la situació viscuda per Paula Parra,  posar el protocol Covid de 
la distància per sobre de l’escolta dels altres. Els joves es resistiran a aquesta 
protocol·lització de la vida. 

o A Nikosia pensen en grup i amb lo social. Durant el confinament van fer molts 
programes sobre el que ens està succeint, que va acabar sent un programa. I van 
intentar mantenir tots els tallers de la Xarxa Sense Gravetat, per recuperar les rutines, 
les connexions, encara que sigui virtual, per mantenir el lligam amb l’altre, amb el món. 
La idea del temps se’ns va desarmar i la rutines ens permetien mantenir aquest ordre. 

o Propostes: Fer un esforç per mantenir la incomoditat que ens genera la falta 
d’abraçades com a part de la resistència. I mantenir la idea de pensar el que ens passa, 
col·lectivament i individualment. 

4.5. Debat final i algunes conclusions 

S’obre al debat al públic i algunes de les idees que es comparteixen van en la línia del que s’ha 
presentat: 

Les persones amb discapacitat, com la resta, van viure al principi molta por, dubte, incertesa, 
més que por pànic, no sabíen què fer, com actuar, era complicat. L’ajuda dels educadors, i dels 
familiars va ser molt important. 
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Els  i les joves amb discapacitat han viscut moments de molt aïllament i de molta por, havent 
de quedar-se a casa, però tenen molta capacitat de resistència i el retorn als seus centres els 
ha tornat la vida i l’alegria; el problema ara és que no s’abrasin massa, però això és sa. 

Els i les joves a Col·lectic, escolaritzats, amb rutines per tant diàries, no han manifestat massa 
por pel que els podria passar als seus pares, a nivell de salut o laboral. Sí han vist com els joves 
que presenten problemes de salut, alhora de fer activitats presencials, tenien més por, cura i 
consciencia del risc.  Per treballar amb ells les i els educadors ho han fet a parir del diàleg en 
situacions del dia a dia, a on manifestaven de forma natural els seus dubtes i pors. Sí han vist 
com tots mostraven incertesa sobre el futur, sobre si tornaria el confinament, i els i les 
educadores compartien la seva pròpia incertesa; compartien que no tenen respostes a la 
incerteses... per tal que arribessin a les seves pròpies conclusions. 

Sí han detectat més neguit amb els i les joves que no disposen de les rutines que marca el món 
educatiu o laboral, ja que a les seves pròpies incerteses personals s’hi afegia la incertesa de la 
pandèmia. 

Una reflexió compartida interessa és ajudar als i les joves a gaudir amb restriccions,....  El 
confinament ens ha enfrontat a una dualitat com a professionals de l’àmbit social:  cal 
promoure la interacció social i els bons moments amb els i les joves, però alhora cal protegir 
els i les joves.  Llavors cal ser creatiu i buscar les condicions més adequades per gaudir malgrat 
les dificultats del Còvid.  Per això és important compartir i conèixer diferents experiències i 
alternatives, és important la versatilitat. 

Moltes exposicions han parlat de treballar per millorar el tracte amb els i les joves i les 
famílies. 

Per la prevenció les principals actituds a tenir en compte per a millorar la salut mental dels  
infants i joves, a partir de les aportacions d’avui, es destaquen: 

o Des de l’àmbit més científic menys us de pantalles, més exercici físic. 

o Però des d’un punt de vist emocional, la prevenció ha d’estar basada: 

- en el valor de la rutina, però prou flexibles i adaptades a la situació, i que permeti 
reconstruir allò relacional que s’ha perdut amb el tema de la distància, 

- en el valor de seguir vinculats (si hi ha vincle, aquest vincle es pot mantenir), 

- en l’acceptació d’aquesta situació, 

- en reconèixer el valor dels centres educatius com espais relacionals. Disposen de 
programes específics per desenvolupar aquest àmbit de la seva acció: programa 
“Escoltem”,  cercles de diàlegs, practiques restauratives, tutories entre iguals, 
mediació per resolució de conflictes,... Cal garantir formació al professorat per 
garantir i enriquir aquests espais que són els que facilitaran, davant de qualsevol 
nova pandèmia, vírica o social, que es generin espais per parlar entre tots i generar 
discursos narratius sobre el que està passant, 



19 

 

- en el construir conjuntament amb els i les joves una  mirada i una resposta sobre el 
que està passant i com els afecte, en espais de reflexió  amb els propis joves, 
perquè hi ha dimensions que el o la professional adulta no coneixem ja que no 
estem en la seva situació. ... el 50% de la resposta s’ha de construir i reconstruir 
amb els propis joves en espais de construir alternatives,  

- en col·laborar en la gestió emocional de la situació, que ja està realitzant el i la jove, 
ajudant-los a prendre consciencia de les seves emocions, posar-les a la llum i 
treballar-les  de forma preventiva i preventiva, donar-los-hi eines per treballar el 
que està succeint. 

Valorem molt necessari expandir el valor de l’escola com espai relacional, social i emocional. 
Per això cal difondre a nivell comunitari el valor i l’aportació social que aquest treball 
comporta, com a espai segur per generar un aprenentatge vivencial en aquest entorn protegit, 
sobre les emocions i les necessitats, aprenent a reconèixer-les, treballar sobre l’assertivitat, 
donant-li una mirada més col·lectiva. 

En conclusió:  

o Els rituals diaris són necessaris per garantir la salut emocional, especialment si ens 
posen en relació amb l’altre, 

o Es pot seguir gaudint amb restriccions, 

o Com diu la Jenni, “a ésto nunca te acostumbras”, 

o Si hi ha vincle, tot i la pandèmia, aquest es pot mantenir, 

o L’escola és un espai d’aprenentatge, de protecció i de relacions socials, 

o La pandèmia ha activitat 5 emocions, les 5 As:  Aïllament (social i relacional), 
Avorriment, Angoixa, Ansietat i Addicció  i cal activar una sisena com a estratègia de 
afrontament vital: l’Acceptació de la situació per poder ressituar-nos i seguir endavant. 

o S’ha de tenir paciència i il·lusions, 

o I generar espais per pensar el que ens passa, col·lectivament i individualment, per 
transformar-ho. 

4.6.  Valoració 

Les reflexions generades han estat molt enriquidores, centrades en com promoure la salut 
emocionals des de la pràctica viscuda. 

Van assistir a l’Espai de Diàleg 12 persones. 

S’han fet 31 visualitzacions del vídeo, que està penjat al canal Youtube del Casal de Joves Palau 
Alòs. 
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La realització de l’Espai de Diàleg en model virtual ha estat tot un repte dels participants, però 
especialment pel Casal de Joves Palau Alòs i el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, que han 
realitzat el suport tècnic. 

La sessió ha garantit les mesures d’accessibilitat necessàries: subtitulació i interpretació en 
llengua de signes. 

  

     

  Imatges 1 a 2_de diferents moments de l’Espai de diàleg. 
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5. Altres activitats 
 

5.1. Activitats de lleure compartides a l’estiu entre 
els i les joves i les entitats de persones amb 
discapacitat. 

a. DESCRIPCIÓ: 
Durant el mes de juliol, adolescents i joves (de centres de lleure educatiu i de centres oberts), i 
persones amb diversitat funcional (d’entitats i serveis de Ciutat Vella) van realitzar diferents 
activitats per facilitar l’encontre i gaudir de la convivència junts. La dificultat va ser màxima 
alhora d’organitzar-les, ja que canviaven contínuament les instruccions sobre el que es podia 
fer i el que no de forma presencial, de manera que es van fer de forma virtual. 

1. Compartint l’experiència de la pandèmia:  proposem un espai virtual de debat compartir a 
través del portal meet.jip entre persones dels serveis de diversitat funcional del districte i 
joves de les entitats de lleure educatiu. 

Es generes dos sessions: una entre els i les joves de Colectic i persones de la residència 
Vigatans, participant  8 joves i 5 persones de la residència.  

I una altra sessió entre el Centre Ocupacional Sínia i Franja Raval. 

2. Cine-fòrum en relació a la pel·lícula “Maria i jo” de Miquel Gallardo.  Activitat proposada 
per l’Associació Amputats Sant Jordi, donat que en les activitats de sensibilització en format 
digital ha proposat fer cine-fòrum sobre aquesta pel·lícula als i les adolescent dels instituts i 
vol conèixer la valoració que en fan les persones amb discapacitat. 

Es realitza una sessió de cine-fòrum amb l’Associo Tallers Sant Jordi, debaten com es veu la 
pel·lícula i la protagonista ta de la mateixa, així com la relació entre els diferents 
personatges. 

b. VALORACIÓ 
La situació a l’estiu del 2020 ha estat molt complicada per a tots , i especialment pels centres 
de persones amb discapacitat; les persones que viuen en llars residències i residències han 
estat confinats.  I les persones que assisteixen a centre de dia sols podien sortir als carrer en 
grups bombolla. 

En aquesta mateixa situació s'han trobat  els centres de lleure educatiu. 
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Hem cercat formes de trobada per realitzar activitats conjuntes i sols ha estat possible el 
format telemàtic, sent molt difícil alhora coincidir en dia i hora, alhora que havent de disposar 
de suport professional disponible per posar en marxa dispositius i connexions. 

Quan s’han pogut realitzar els encontres telemàtics la satisfacció ha estat alta, ajudant a 
trencar la por a aquest format, tot i les dificultats de so, cobertura wifi, ... que moltes vegades 
succeeixen. 

No disposem de material fotogràfic d’ambdues activitats, ja que han estat realitzades per 
pantalles. 
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5.2. Exposició fotogràfica 

a. DESCRIPCIÓ 
L’exposició del Cooperem al Casal de Joves Palau Alòs ha portat per títol: “Obrim finestres al 
confinament de les persones amb discapacitat”. S’han presentat al Casal de Joves Palau Alòs, 
del  30 de novembre al 18 de desembre. 

S’ha exposat a l’Espai Hall del Casal de Joves Palau Alòs 

L’exposició mostra com viuen les persones amb discapacitat adultes el confinament, amb el 
tancament de portes de residències, llars residències i centres ocupacionals.  Rutines i canvis a 
la quotidianitat; aprenentatges; entreteniment; dificultats, limitacions i pèrdues. A partir 
d’aquestes temàtiques ens descobreix una gran capacitat de resiliència i apoderament davant 
les dificultats i canvis sobtats de vida. 

Parteix de les entrevistes  realitzades per la fisioterapeuta de la residència Vigatans de la 
Fundació APIP-ACAM, Sra. Mireia Alonso,  a les i els residents que han accedit a participar, del 
les entrevistes realitzades entre les persones assistents al Centre Ocupacional Tallers Sant 
Jordi, i del missatge escrit del Jaume, que assisteix al Centre Ocupacional Sínia.   

Consta de material fotogràfic, text escrit i vídeos de les entrevistes. 

L’exposició garanteix les mesures d’accessibilitat necessàries: cartel·les en Braille, mida gran 
de la lletra, vídeos subtitulats i amb interpretació de llengua de signes. 

El vídeo de difusió del projecte d’enguany s’ha realitzat a partir del material de l’exposició: 

https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/status/1333100956997791747?s=20 

 

https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/status/1333100956997791747?s=20


24 

 

  

  

 

Imatge 3 a 7: imatges de les exposicions. 
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b. VALORACIÓ 
L’exposició “Obrim finestres al confinament de les persones amb discapacitat” ha permès 
mostrar la vivència de la pandèmia i el confinament a les persones amb discapacitat dels 
centres i serveis de Ciutat Vella, una experiència que ha estat força invisibilitzada, i que ha 
estat difícil i dura per les grans limitacions que han patit en el seu dia a dia, tant de possibilitat 
de moviments en llibertat com de restriccions en  les atencions i serveis. L’atenció de qualitat 
que presten els serveis com la seva energia i resiliència els ha permès superar les dificultats. 

L’exposició ha esta possible gràcies a la participació de les persones amb discapacitat en el 
projecte, a partir de les seves reflexions i vivències, material que han cedit al projecte, però 
també gràcies a l’esforç i dedicació del Casal de Joves Palau Alós i de  l’espai MakerConvent del 
Casal de Joves Palau Alós, que han editat i realitzat l’exposició, garantint al màxim les mesures 
d’accessibilitat requerides. 
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5.3. Tallers de Teatre Social: “No som SIMS” 

a. DESCRIPCIÓ 
Aquest any la proposta de tallers pel mes de novembre ha estat els tallers de Teatre Social 
amb el títol “No som SIMS”. 

La companyia de teatre de l’oprimit IMPACTA’T presenta diferents situacions de conflicte que 
s’han trobat les persones amb discapacitat en aquest temps de pandèmia i confinament, i 
també els i les joves. S’analitza la presa de posició des de l’acceptació, el valor de la diferència, 
el respecte cap a un mateix i cap als altres i els límits. 

Per preparar l’obra es va treballar el contingut de la mateixa en els tallers del mes de juliol, 
recollint les aportacions de les persones amb discapacitat i de les i els joves del districte 
participants. Alhora s’han recollit les aportacions de les i els integrants de la companyia de 
teatre. 

L’obra final ha consistit en una obra de 3 escenes, preparada per a ser realitzada en format 
telemàtic. En la primera escena es veu el transcurs d’un dia en confinament d’una jove, amb 
accions repetitives i avorrides, a on hi ha molta intoxicació de notícies sobre la pandèmia. La 
segona escena mostra una noia jove i cega anant a comprar en pandèmia, i les dificultats que li 
ocasiona no poder tocar els productes ni gairebé demanar ajuda. La tercera escena mostra un 
jove vivint a una llar residència, confinant a la seva habitació, o amb l’obligació d’anar amb 
mascareta si vol sortir de l’habitació, situació que li crea molta angoixa. 

S’han realitzat tres representacions des de l’Espai Jove Palau Alòs:  

o Dimarts 1 de desembre matí. Van assistir joves de l’Institut Verdaguer de 2n de la ESO 
(30 persones) i persones de la residència Vigatans (10) i del Centre Ocupacional Tallers 
Sant Jordi (20). 

o Dimarts 2 de desembre matí. Van assistir joves de l’institut Pau Claris ( 60 joves de 3 
grups de 4t ESO), alumnes del cfgm atenció a persones en situació de dependència i 
integració social (20 joves) i persones del Centre Ocupacional Sínia (6 persones). 

o Dimarts 2 de desembre tarda. Van assistir 15 joves, de Colectic i joves de Franja Raval.  

Les tres representacions van comptar amb les mesures d’accessibilitat facilitades per la 
Fundació Desenvolupament Comunitari. 
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Imatge 8 a 10. Diferents moments de les representacions de l’obra de teatre social “Som com 
Sims”. 

b. VALORACIÓ 
Va tenir molta acceptació d’entre el públic assistent i es va analitzar la presa de posició des de 
l’acceptació, el valor de la diferència, el respecte cap a un mateix i cap als i les altres i es van 
poder mostrar alternatives a les situacions per part dels adolescents, joves i persones amb 
discapacitat. 

També cal valorar que la dificultat prèvia que significava el canvi a la virtualitat de les sessions 
va resultar un procés molt positiu.  
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5.4. Festa de cloenda: “Visca la festa!” 

a. DESCRIPCIÓ 
El grup motor del projecte va decidir inicialment una proposta de festa presencial, però les 
dades de la pandèmia van fer impossible mantenir aquesta proposta. 

Es va acordar fer una festa de cloenda virtual, però va suposar tant esforç realitzar l’Espai de 
Diàleg virtual que es va valorar impossible realitzar una festa en dit format. 

b.  VALORACIÓ 
En temps de Covid el realisme s’imposa. 
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6. Valoració global 
En total han participat en el projecte unes 230 persones al seguit d’activitats i espais.  

Agraïm el cartell del projecte, realitzat per Cristina Sabaté, que captar sempre amb gran 
sensibilitat el missatge que volem transmetre i treballar. 

Per part de les entitats de joves han participat els mateixos recursos de lleure de cada any: 
Franja Raval i Colectic Raval, amb una gran implicació en la mateixa, tant a l’estiu com al 
novembre, tot i que les activitats han estat telemàtiques.  

L’exposició ha estat molt central en el desenvolupament del projecte, ja que s’han recollit les 
reflexions de les persones de la residència Vigatans durant la pandèmia, a partir d’un vídeo 
elaborat amb la seva fisioterapeuta. 

En l’Espai de Diàleg han participat diferents serveis i entitats que han compartir la seva 
experiència i reflexions sobre la pandèmia i el que ha ajudat a superar la situació, participant 
amb gran compromís en la seva preparació. Hi ha hagut dificultats en la difusió de la mateixa. 

Hem mantingut actualitzada la web, que està totalment adaptada. 

Es manté la sinèrgia molt positiva entre les entitats i serveis que hem participat en 
l’organització de les activitats, millorant en la distribució de la feina i en la concreció de les 
propostes.  

En conjunt, la diversitat d’activitats i propostes generades han aconseguit seguir mantenint el 
contacte entre les entitats i serveis de joves i de persones amb diversitat funcional, tot i la 
situació de pandèmia. El projecte ha ajudat a mantenir-nos vinculats i superar l’aïllament del 
confinament. 

 

 


