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Aquet document representa una petita memòria
desenvolupat al projecte Imagina duran el 2018.

del

treball

Un cop més volem expressar el nostre agraïment a totes a totes les
persones que ens van acompanyar en les diferents propostes y espais
durant un any ple d’aprenentatges i emocions compartides. A tots ells,
petits, joves i adults i a totes les entitats amb les que hem tingut el plaer
de col·laborar, el nostre agraïment per la seva participació i acollida.
La seva obertura i complicitat han fet novament que el teatre i la
creativitat es transformen en espais compartits de contacte i
creixement social i personal.
Gracies també a totes les entitats i administracions que ens donen el
seu suport econòmic i que, cada any, fan del Projecte Imagina una
realitat de referència als àmbits de la salut mental en primera persona
i la integració i la participació comunitària.

Gracies a tots

gtimagina@gmail.com
Domicili social:
Cal Ninyo - C/ Major, 43 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Delegació a L’Hospitalet
Carrer Josep Anselm Clavè, nº24 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat
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Població beneficiaria 2018
•

Les persones amb malaltia mental i les no diagnosticades que participen de les
diferents iniciatives del projecte, facilitant i recolzant, en el context de l’activitat
col·lectiva, oportunitats per al creixement personal i la participació comunitària.
En 2018 es van produir 41 noves incorporacions de persones amb malaltia mental,
generalment usuàries dels serveis especialitzats d'atenció en salut mental en Sant
Boi i l’Hospitalet, als espais de tallers i espais de formació gestionats per
l’Asociación Grupo Teatro Imagina.
En total, al 2018, els espais de taller corresponents a treball intern del grup en
tècniques teatrals, creativitat i formació de creativitat, han comptat amb la
participació de 108 persones diagnosticades.

•

Les entitats socials implicades en l'atenció i la integració de les persones
afectades, posant a la seva disposició el nostre treball i aprenentatges per al
desenvolupament d’accions dirigides a la sensibilització i la inclusió social.
A l'àrea del treball amb la xarxa associativa, en el 2018 s'han establert
col·laboracions directes amb 68 entitats socials incloent entre aquestes
associacions d'afectats, de familiars, altres de salut d’àmbits diferents, centres
educatius, biblioteques i altres equipaments culturals a les localitats de Sant Boi de
Llobregat, Abrera, l´ Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Granollers.

•

La comunitat educativa i cultural i la societat en general, desenvolupant
metodologies, eines i accions significatives on donar lloc al diàleg, l'escolta activa
i la reflexió per a la superació dels estereotips i mites que sostenen l'estigma social.
Respecte a la comunitat educativa cal destacar les accions dirigides a alumnes i
joves d’ Educació Primària i ESO. Al 2018 s’han desenvolupat intervencions en
coordinació amb els centres docents amb l’assistència de mes de 470 alumnes
d’educació primària i secundaria de diverses localitats. D’altre banda, les
intervencions de tallers de carrer i altres propostes dirigides a aquestes franges
d’etat han contat amb l’assistència de 1183 nens, nenes i adolescents.
A nivell global, deixant de banda la participació d’usuaris, professionals o persones
en formació a l’àmbit de salut mental, les 245 sessions desenvolupades a les
diferents línees d’intervenció comunitària del projecte Imagina han arribat a 2815
persones.
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Espais i formats de treball 2018
Imagina, integra diferents dinàmiques i propostes que comparteixen com a referència les
metodologies pròpies de models participatius, la promoció del contacte social, el treball
col·lectiu i el desenvolupament de tècniques expressives i creatives en el context
comunitari.
Imagina, aborda els seus objectius mitjançant l'organització i
desenvolupament dels diferents espais d'activitat donant oportunitats en els àmbits de:
•

El desenvolupament i promoció de les capacitats personals, a partir de l’oferta
estable de tallers oberts a la participació de persones amb problemàtica mental o
d’altres no diagnosticats interessats a conèixer i/o col·laborar en primera persona
en algú dels diferents espais de treball interns.

•

L’apoderament i col·laboració al projecte col·lectiu, donant l'oportunitat a les
persones per assumir responsabilitats i mitjançant la participació en els grups de
treball de gestió, difusió i la representació de l'associació en diferents fòrums i
propostes de participació ciutadana.

•

La participació ciutadana i intervenció comunitària, mitjançant el desenvolupament
de línies d'intervenció amb la comunitat destinades a afavorir l’acció
comunitària i el treball en xarxa en tasques i iniciatives d’educació, sensibilització,
inclusió i canvi social.

La coordinació transversal i aportacions de tallers oberts, grups de treball i línies d’
intervenció comunitària del Projecte Imagina donen lloc al desenvolupament de quatre
propostes d’ intervenció o subprojectes: Imagina-Escena, Relacionar la vida, Més que
contes i Junts.

Tallers oberts
Teatre i
improvisació

Construcció

Assajos

Contacontes

Apoderament i
formacio

Grups de treball
Gestió

Difussió

Participació ciutadana

Lìnies d'intervenció comunitaria
Imagina-Escena

Relacionar la vida
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Tallers oberts
Teatre i improvisació: Destinat a explorar algunes de les possibilitats
d'aprenentatge i creixement personal que ens ofereixen les diferents
tècniques i jocs teatrals al 201 ha mantingut la seva programació setmanal
amb una mitja de assistència de 17 persones per sessió. En l’avaluació
final de grup cal destacar un molt alt grau de satisfacció i percepció d’utilitat
per al desenvolupament d’habilitats relacionals, cognitives i expressives.
Aquest taller, al 2018, ha desenvolupat A nivell quantitatiu el 2018 ha sigut
especialment rellevant amb un total de 28 sessions amb la participació de
41 persones diagnosticades, 2 col·laboradors (col·laboradors, estudiants
en formació i altres) i la direcció i dinamització de 2 professionals de les
arts escèniques.
Construcció: Dedicat al disseny, realització i manteniment dels elements
escènics dels diferents espectacles i activitats del Projecte Imagina. Al 2018
el taller de construcció, a més de desenvolupar altres tasques, va ser punt
clau per la preparació des materials corresponents a dos de les iniciatives
mes destacades per el seu impacte i novetat:
•

•

La realització del vestuari i attrezzo necessaris para les diferents
propostes escèniques de Imagina-Escena que està en preparació i
que, parcialment, va ser presentada al púbic al 2018.
El disseny y preparació de milers de peces que posteriorment han
donat la possibilitat de desenvolupar tallers de construcció de titelles
de dit amb nenes i nens en el context festes populars i
esdeveniments de participació ciutadana a Sant Boi i l’Hospitalet de
Llobregat.

El taller intern ha desenvolupat un total de 43 sessions a les quals ha assistit
26 persones. La proposta ha comptat amb una molt bon acolliment. La
metodologia de taller obert fa d’aquet espai de treball un element facilitador
de contacte i acollida de noves persones interessades per conèixer el
treball de AGT Imagina
Assajos: Per Imagina, la diferencia dels espais de assajos respecte a altres
dedicats a improvisació i experimentació en tècniques expressives i
teatrals, va ser un objectiu prioritari al 2018. A final del primer trimestre
aquet espai va toma forma de taller estable, amb freqüència setmanal amb
excepció de altres sessions intensives que van respondre a algunes de las
propostes de intervenció comunitària. Al 2018, amb 56 sessions; el taller
va contar amb la participació de 55 persones, gaire bé tots membres de
Imagina, i amb el recolzament i direcció temporal de professionals de
l’àmbit de la formació teatral.

6

Projecte Imagina – Memòria d’activitat 2018
Conta contes: De la ma d’un limitat nombre de participants i de María del
Mar Val Jiménez, especialista en conte teràpia gestàltica, al 2018, el taller
de conta contes va emprendre una línea de treball molt diferenciada del
període anterior. Cal destacar especialment que aquet treball ha sigut un
element molt rellevant de creixement a:
•

•

•

Valoració en profunditat dels diferents estils narratius y formats
gràfics i físics d’un gran nombre de contes i les seves possibilitats
com elements didàctics per els valors i la educació per la tolerància
i la convivència
Generació de propostes d’activitat en format de tallers interactius o
laboratoris de contes a desenvolupar amb les noves propostes de
conta contes davant públic infantil i familiar.
Presa de consciencia de la necessitat de gestionar els temps de
treball personalitzat i de grup amb la finalitat traçar una proposta
comunitària sostenible de qualitat amb la necessària flexibilitat de
les persones implicades en el seu desenvolupament.

Aquet procés, encara inacabat, se reiniciarà segons programació al 2018
donat que, per raons organitzatives i econòmiques prioritàries, es va optar
i per suspendre temporalment el taller duran l’últim quadrimestre del 2018.
El taller ha desenvolupat 12 sessions amb 15 persones participants
Apoderament i formació: A la memòria d’activitat del Projecte Imagina
2016 destacàvem “la necessitat d'establir espais estructurats de formació
específica a aquells socis i col·laboradors que estiguin disposats a assumir
el repte representatiu en primera persona en l’àmbit comunitari”.
Al Projecte Imagina volen promoure propostes i tallers d’apoderament i
formació tenen per objectiu donar la oportunitats per a la millora de
competències personals i col·lectives i gestionar les accions destinades a
donar eines de desenvolupament que permetin afrontar els reptes que
suposen l’autogestió associativa i la plena participació ciutadana tant a títol
personal com col·lectiu com entitat en primera persona.
Al 2018 hem prestat un especial interès al desenvolupament d’aquet tipus
de tallers per persones am malaltia mental, el desenvolupament de 7
accions breus de voluntariat a apoderament en tasques se comunicació
associativa de xarxes social i noves tecnologies. En total més 45 persones
han pogut participar de les diferents activitats desenvolupades.
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Grups de treball
Grup de gestió
En 2018 el grup de gestió, integrat per 10 membres representants de
l'Associació Grup de Teatre Imagina, ha mantingut un total de 74 reunions,
espais de coordinació internes i/o externes destinades a la gestió de
l'activitat del projecte i la coordinació de les diferents iniciatives de
participació social. A la seva tasca de 2018 cal destacar que en aquest
període, a més d’assumir les habituals tasques organitzatives i
administratives pròpies del projecte.

Grup de difusió
Respecte a la tasca del grup de difusió, al 2018 hem donat prioritat a 2
aspectes claus de millora a la comunicació interna:
La generació d’una agenda periòdica a disposició de tots en participant dels
diferents espais de treball per facilitat la seva accessibilitat.
L’anàlisi de punts febles i possibles estratègies de millora als espais
interactiu de comunicació de Asociación Grupo Teatro Imagina i que
properament significaran la reorganització global de espais i tasques a
realitzar mitjançant reunions setmanals de treball amb suport puntual de
professionals especialitzats.
Aquet grup, com a edicions anteriors, ha gestionat les solicituts dels mitjans
o diverses sessions de presentació i entrevistes del Projecte Imagina a
jornades tècniques.

Participació ciutadana
Responsable de planificar i atendre les tasques derivades de la participació
associativa i representativitat a diferents espais de treball ciutadans,
comissions específiques i trobades d’entitats, el grup de participació
ciutadana, integrat al 2018 per 14 membres de Imagina, ha desenvolupat
ha estat present a un total de 67 convocatòries destacant, al marge de
l’assistència a diverses jornades tècniques, espais de treball com:
•
•
•

Federació VEUS d’Entitats de Salut Mental en Primera Persona
Xarxa Antiestigma L’Hospitalet
Comissions i Taula Tècnica de Salut Mental i Addiccions de Sant
Boi
8
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•
•
•
•
•
•

Comissions i Taula Tècnica de Salut Mental i Addiccions de
l’Hospitalet
Coordinació Activa’t per la Salut mental (sant Boi)
Trobades d’Entitats de Salut (L’Hospitalet)
Trobada d'Energies Comunitàries (Barcelona)
Trobada d’Educació i Convivència (Sant Boi)
Projecte ICI Coll-Blanc La Torrassa

Línies d’intervenció comunitària

Imagina-Escena
En 2018 Imagina-Escena, ha realitzat un total de 10 intervencions a l’àmbit de les
representacions teatrals d’obres pròpies i col·laboracions en altres propostes
escèniques a Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i que hi han comtat
amb l’assistència de 1265 espectadors i la participació de 63 persones (socis i
col·laboradors d’Imagina).
En aquet període destaquem:
•
•
•

El treball realitzat amb la nova versió de “Que pasó con la zapatillas
amarillas?”.
La ampliació de la proposta de “Imagina in Wonderland” una nova proposta
que destaca per la seva plasticitat i accessibilitat per públic familiar.
La continuïtat i creixement de l’espectacle “Segon – Segona”, obra
dedicada a abordar en format de teatre fòrum els prejudicis encara imperant
davant les diferencies que moltes vagades son par del conflictes socials al
nostre context.

Relacionar la vida
Relacionar la vida proposa, a cada edició, crear un espai compartit per nens i
nenes, amb edats compreses entre els 10 i els 12 anys, i adults amb experiència
personal en problemes de salut mental. La seva estructura, que compren 7
sessions consecutives per grup al propi centre educatiu permet donar cabuda i
possibilitats a una particular forma de treballar aspectes de sensibilització cap a les
diferències, la convivència i el respecte i valoració de les capacitats personals de
totes les persones tinguin o no algun tipus de handicaps o dificultat.
Durant 2018 Relacionar la vida ha desenvolupat 9 noves edicions a les escoles de
primària de Sant Boi de Llobregat i 2 a L’Hospitalet de Llobregat en las que han
9
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participat un total de 205 nens i nenes i 23 persones adultes amb malaltia a mes
de professors i dinamitzadors.
En la valoració conjunta de les edicions desenvolupades destaca que els alumnes
han après a tenir una opinió pròpia sobre el que representa tenir una malaltia
mental, apreciant, valorant i respectant la persona que la pateix, relacionant com a
iguals. Per alguns ha estat una oportunitat de completar o modificar la imatge
preconcebuda que tenien sobre les malalties mentals. Per a altres / es, ha estat
una manera de perdre la por a un fet que desconeixien i han pres consciència que
les malalties mentals formen part de la realitat de la nostra societat. També ha estat
una oportunitat per preguntar sobre malalties que ja estan en el seu entorn familiar.
També, i molt especialment, cal destacar que alguns dels alumnes esta vivent en
primera persona la discapacitat i la malaltia mental. La participació en el projecte
ha permès treballar en grup i amb el docent la convivència i l’empatia amb els
companys i les seves pròpies pors.
En relació amb les persones adultes amb malaltia mental, la interacció amb els
nens ha estat una oportunitat per a aquestes persones d'intervenir com a agents
actius, ja que tenien la "tasca" de contribuir a trencar l'estigma sobre les malalties
mentals. Han hagut d’adaptar-se als canvis de calendari i circumstàncies, el que
ha exercit la seva flexibilitat. A poc a poc van prenent iniciatives i responsabilitats,
comprar les plantes; comunicar-se amb altres companys per avisar dels canvis
acompanyar a companys nous a les escoles. Aquest any el taller s’ha obert a altres
persones amb malaltia mental que no formen part d’Imagina però que sí estan
relacionades amb els dispositius de Benito Menni CASM en coordinació amb els
seus professionals de referència.
Una vagada mes el projecte es revela com una oportunitat extraordinària per
aprendre en un context d’experiència innovadora feta realitat gràcies a la implicació
de cadascuna de les persones, generant un clima naturalitat i de confiança. El
projecte s'ha mostrat molt ric en descobriments, revelant un ventall extraordinari de
possibilitats que conviden a continuar explorant i afinant.

Més que contes
Al 2018 s’ha donat prioritat al treball intern, a nivell de taller, de nous formats que
permetin fer de la proposta “Més que contes” un espai on els nens i acompanyants
puguin tenir la oportunitat de no solament de assistir i gaudir de les sessions de
contacontes. Volen, mitjançant el desenvolupament en paral·lel de activitats y
tallers complementaris, fer de aquest espais un lloc especialment participatiu.
Donar cabuda a aquet treball amb la suficient intensitat i tenir cura de les persones
implicades en el procés ens va a portar a no realitzar sessions obertes al públic
durant el any que tanquem.
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Junts
El 2018 ha representat un fort impuls a les diferents activitats que integren la
proposta de Junts i que han arribat prop de 889 persones amb 22 intervencions de
diferents formats.
Per una banda, a nivell d’activitats dirigides als mes petits i amb la participació de
més de 283 nens i nenes, destaca la acollida de la proposta de tallers de
construcció de titelles de dit, amb 3 sessions a celebracions locals i diades.
També la progressiva obertura dels espais de formació i tallers de Imagina a la
participació de altres persones i en especial a persones diagnosticades amb la
finalitat d’integrar donar oportunitats al col·lectiu
I finalment la consolidació de les propostes de microtallers de teatre i improvisació,
especialment desenvolupades amb alumnes d’instituts de Sant Boi i Hospitalet
s’han portat a terme experiències amb la participació de 586 joves.

Un projecte de tots
Moltes gracies a totes les entitats i administracions que ens donen el seu
suport i que, cada any, fan del Projecte Imagina una realitat de referència a
la integració i la participació comunitària.

amb la col·laboració de
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