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A	totes	aquelles	que	m’han	acompanyat	i	m’han	fet	sentir	acompanyada.	
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a	la	família	que	s’escull,	

i	a	la	Laura.	
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Resum	
	
La	present	investigació	té	com	a	objectiu	elaborar	en	una	revisió	i	valoració	de	les	aportacions	
que	es	realitzen	des	de	les	pràctiques	de	Mediació	Artística	a	l’acompanyament	socioeducatiu,	
aprofundint	de	manera	més	concreta	en	l’àmbit	de	les	persones	privades	de	llibertat.		
Aquest	procediment	parteix	d’una	revisió	bibliogràfica	d’investigacions	prèvies	en	relació	a	
l’acompanyament	 socioeducatiu	 en	 l’àmbit	 social	 com	a	 referència	 per	 a	 establir	 les	 bases	
d’aquest	en	la	mediació	artística.	
Es	tracta	d’una	investigació	de	caire	qualitatiu,	que	empra	la	metodologia	de	l’estudi	de	cas	del	
projecte	Basket	Beat,	 posant	 especial	 èmfasi	 en	 el	 taller	dut	 a	 terme	en	 el	DAE	del	Centre	
Penitenciari	de	Brians	2.	Concretament,	utilitza	com	a	tècniques	d’investigació	les	entrevistes	
semi-estructurades	a	professionals	relacionats	amb	la	temàtica	de	la	investigació,	l’observació	
participant	d’un	gran	ventall	de	tallers	de	Basket	Beat	i	la	investigació	basada	en	les	arts	amb	
el	grup	de	participants	del	centre	penitenciari.	
	
	
Paraules	clau	
	
Acompanyament	socioeducatiu,	Basket	Beat,	mediació	artística,	centres	penitenciaris,	presó,	
persones	privades	de	llibertat	
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Introducció	
	

Acompanyar		 	 	 	 		 		

2	1	tr.	[LC]	Anar	(amb	algú)	per	escortar-lo,	custodiar-lo,	fer-li	costat,	guiar-lo.	

4	tr.	[LC]	Ajudar	al	moviment	(d’alguna	cosa)	guiant-la,	sostenint-la.	

Institut	d'Estudis	Catalans	

	

Des	d’una	mirada	sistèmica,	les	persones	necessitem	crear	vincles	amb	altres	persones	que	

ens	ajudin	a	créixer,	a	trobar	el	camí	quan	estem	perdudes,	a	aixecar-nos	quan	hem	caigut.	

Sentir-se	acompanyada,	sobretot	en	els	moments	més	complexes	de	la	vida,	és	fonamental	per	

a	trobar	les	fores	per	avançar.	Hi	ha	persones,	però,	que	pel	context	o	situació	vitals,	no	poden	

gaudir	 tan	 fàcilment	 aquest	 acompanyament	 i	 és	 des	 de	 l’àmbit	 social	 que	 es	 vetlla	 per	 a	

garantir-lo.	

	

El	 propòsit	 de	 la	 present	 investigació	 és	 fer	 una	 aproximació	 a	 la	 metodologia	 de	

l’acompanyament	 socioeducatiu	 des	 de	 la	 perspectiva	 i	 aplicació	 als	 tallers	 i	 projectes	 de	

mediació	artística.		

	

Amb	aquest	 objectiu,	 al	 llarg	d’aquestes	pàgines	 s’analitzarà	 el	 cos	 teòric	 investigat	 fins	 al	

moment	al	voltant	d’aquest	concepte	en	l’àmbit	social,	principalment	en	l’educació	i	el	treball	

socials,	establint	una	relació	i	aplicació	al	camp	de	la	mediació	artística.	

	

Posteriorment,	mitjançant	la	investigació	qualitativa	de	l’estudi	de	cas,	i	amb	la	premissa	que	

cal	partir	de	 la	singularitat	 i	particularitat	de	cada	cas,	es	busca	determinar	quines	són	 les	

aportacions	que	 fan	 les	pràctiques	de	mediació	artística	a	 l’acompanyament	socioeducatiu.	

Particularment,	es	farà	a	partir	de	l’estudi	de	cas	del	projecte	Basket	Beat	conjuntament	amb	

totes	aquelles	persones	que	hi	participen	mitjançant	un	estudi	qualitatiu	d’aquestes	en	relació	

a	 la	 tasca	d’acompanyament	que	s’hi	duu	a	terme,	posant	especial	atenció	als	 tallers	en	els	

contextos	penitenciaris.	 	
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Objectius	
	

Objectiu	general	
	
Conèixer	 quina	 és	 l’aportació	 de	 la	 Mediació	 Artística	 a	 l’acompanyament	 socioeducatiu,	
específicament	a	persones	privades	de	 llibertat.	La	 investigació	es	durà	a	terme	mitjançant	
l’avaluació	de	les	sessions	de	Basket	Beat	i	l’impacte	d’aquestes	al	mòdul	DAE	(Departament	
d’Atenció	Especialitzada)	al	Centre	Penitenciari	Brians	2	(Sant	Esteve	Sesrovires,	Barcelona).	
	

Objectius	específics	
	

• Conèixer	com	s’acompanya	des	de	la	Mediació	Artística	en	la	teoria.	

• Conèixer	com	s’acompanya	des	de	Basket	Beat	en	la	teoria.	

• Establir	 unes	 bases	 inicials	 pel	 que	 fa	 als	 fonaments	 de	 l’acompanyament	

socioeducatiu	en	la	pràctica	de	la	mediació	artística.	

• Determinar	quina	és	l’aportació	de	la	Mediació	Artística	en	termes	d’acompanyament	

a	les	persones	privades	de	llibertat	a	partir	dels	tallers	de	Basket	Beat	a	Brians	2.	

• Utilitzar	la	Investigació	Basada	en	les	Arts	(IBA)	com	a	eina	d’investigació.	
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Context	de	la	investigació	
	

A	gran	escala:	La	Mediació	Artística	
	

La	 perspectiva	 de	 la	 Mediació	 Artística	 és	 una	 de	 les	 mirades	 principals	 des	 de	 la	 qual	
s’emmarca	aquesta	investigació.	
	
El	concepte	de	mediació	artística	pretén	reunir	una	gran	varietat	de	projectes	que	es	duen	a	
terme	 arreu	 del	 món	 relacionats	 amb	 pràctiques	 educatives,	 comunicatives,	 artístiques	 i	
socials.	 Tal	 com	 al·lega	 Rodrigo-Montero	 i	 a	 causa	 del	 seu	 origen	 en	 la	 praxis,	 “aquesta	
indeterminació	comporta	que	hi	hagi	un	gran	desacord	en	la	definició	del	mateix	terme”	i	en	
la	 manera	 d’aplicar-lo.	 Alhora,	 però,	 ofereix	 una	 àmplia	 diversitat	 de	 pràctiques	 i	 es	
desenvolupa	en	el	punt	d’intersecció	de	diverses	 institucions,	polítiques,	sabers	 i	discursos	
(Rodrigo-Montero,	2015).	
	
Podríem	classificar	en	tres	àmbits	principals	on	emergeix,	pràcticament	al	mateix	temps,	l’ús	
d’aquest	terme:	al	de	la	mediació	de	conflictes,	al	dels	museus	i	centres	culturals	i	en	l’àmbit	
social.	Aquest	últim	és	en	el	qual	es	basa	aquesta	investigació.	
	
En	l’àmbit	social,	doncs,	a	Barcelona,	sorgeix	l’any	2010	arrel	de	la	investigació	d’Ascensión	
Moreno	com	a	resposta	a	la	necessitat	d’englobar	tots	aquells	projectes	que	utilitzen	l’art	com	
a	eina	per	a	la	transformació	social,	per	a	la	inclusió	social	i	el	desenvolupament	comunitari	
(Moreno,	2016).		
	
Es	definiria,	doncs,	com	“la	intervenció	socioeducativa	a	través	de	projectes	artístics	i	culturals	
amb	 persones	 i	 grups	 en	 situació	 d’exclusió	 social,	 amb	 comunitats	 vulnerables	 i	 per	 a	 la	
cultura	de	la	pau.”(Moreno,	2016).	
	
Tot	 i	així,	 cal	 tenir	en	compte	 la	 idea	que	 la	 transformació	no	esdevé	 tan	sols	en	el	grup	o	
comunitat	amb	el	qual	es	treballa,	sinó	que	també	té	un	impacte	en	el	context	en	el	qual	es	
duen	a	terme	(Ferreiro,	2016).	Així	doncs,	també	es	poden	considerar	projectes	de	mediació	
artística	aquells	que	tenen	com	a	objectiu	principal	treballar	amb	la	societat	per	a	transformar-
la,	més	enllà	dels	col·lectius	concrets	en	situació	de	vulnerabilitat.	
	
Aquesta	investigació	parteix	des	d’un	punt	de	vista	occidental	europeu	i	pren	com	a	base	la	
investigació	de	Moreno	(2010).	
	
	
Antecedents	
	
La	Mediació	Artística	beu	d’una	gran	varietat	de	disciplines	que	ja	tenen,	la	gran	majoria,	una	
llarga	trajectòria	en	el	treball	en	l’àmbit	social,	terapèutic	i	cultural	i/o	artístic.		
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Els	principals	antecedents	són,	com	podem	veure	a	la	imatge:	la	pedagogia,	la	psicologia,	l’art	
comunitari,	l’artteràpia,	l’educació	social	i	l’educació	artística.	A	més	a	més,	Moreno	hi	inclou	
la	filosofia	i	la	mediació	en	la	resolució	de	conflictes.	

	

Imatge	1	-	Taula	de	confluències	de	disciplines	a	la	mediació	artística	(Criado,	2016)	

Imatge	2	-	Antecedents	de	la	mediació	artística	segons	la	proposta	de	Moreno	(2016)	(Reyes,	2019).	No	publicat	
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Per	aquesta	investigació,	ens	interessen	principalment	l’educació	social	i	l’art	comunitari,	com	
veurem	més	endavant	en	el	cas	concret	de	l’acompanyament	socioeducatiu	i	el	projecte	Basket	
Beat.	
	
Com	actua	la	mediació	artística?	

L’art,	 en	 totes	 les	 seves	 formes	 i	 llenguatges	 possibles,	 actua	 com	 a	 mediador	 entre	 les	
persones	i	els	professionals	de	la	intervenció	socioeducativa	(Moreno,	2016).	

La	 mediació	 artística,	 utilitza,	 doncs,	 l’art	 amb	 l’objectiu	 de	 desenvolupar	 capacitats	 i	
promoure	el	creixement	personal	 i	grupal	dels	participants	des	de	 l’apoderament.	Moreno,	
estableix	les	següents	característiques	pel	que	fa	al	model	d’actuació:	

o Fomenta	l’accés	a	la	cultura:	es	promou	la	democratització	cultural	entenent	l’accés	a	la	
cultura	com	al	dret	de	producció	d’aquestes	(Rodrigo-Montero,	2015)	i	les	persones	com	
a	 “<<subjectes	 creadors	 de	 cultura>>,	 obrint	 la	 construcció	 del	 saber	 i	 el	 valor	 a	 la	
participació	de	qualsevol”	(Moreno-Caballud,	2018).		

	
o Proporciona	 una	 mirada	 no	 estigmatitzada:	 es	 considera	 l’estigma,	 en	 base	 a	 les	
formulacions	d’Erving	Goffman	en	el	camp	de	la	sociologia,	com	la	“discrepància	entre	la	
identitat	 virtual	 y	 la	 identitat	 social	 dels	 subjectes”	 que	 té	 la	 finalitat	 de	 “delimitar	 y	
determinar	què	és	el	que	es	pot	esperar	d’una	persona”	(Fonseca	&	Piña,	2005).	Des	de	la	
mediació	artística	es	pretén	fer	un	canvi	en	la	mirada	envers	els	col·lectius	vulnerables,	
partint	 de	 les	 seves	 capacitats,	 trencant-ne	 els	 estigmes	 i	 límits	 i	 donant	 valor	 a	 la	
diversitat	(Moreno,	2016).	

	
o Espai	potencial	 i	d’experimentació	segura:	 la	mediació	artística	esdevé	un	espai	de	
confidencialitat,	segur	i	de	confiança	per	a	córrer	el	risc	d’explorar	altres	opcions	per	a	
resoldre	situacions	amb	dificultat	(Moreno,	2016).	

	
o Desenvolupa	 la	 resiliència:	L’art	 actua	 com	a	 via	 l’expressió	metafòrica	 i	 promou	 la	
“capacitat	 d’una	 persona,	 un	 grup	 o	 una	 comunitat	 d’afrontar,	 sobreposar-se	 a	 les	
adversitats	i	sortir-ne	enfortit	o	transformat”	(Grané,	2008).		

	
o Promou	 l’apoderament:	 l’apoderament,	 amb	 origen	 al	 terme	 anglès	 empowerment	 i	
encunyat	en	els	seus	inicis	per	les	lluites	feministes,	és	entès	com	el	“procés	que	promou	
i	 afavoreix	 que	 els	 individus,	 grups	 i	 comunitats	 conquereixin	 més	 poder	 a	 per	 a	
aconseguir	un	millor	domini	de	les	seves	vides,	així	com	un	entorn	que	permeti	una	millor	
qualitat	de	vida	i	benestar”	(Moreno,	2016).	

	
o Possibilita	 els	 processos	 de	 simbolització:	La	mediació	 artística	 veu	 del	món	 de	 la	
psicologia,	entre	d’altres,	de	les	investigacions	del	psicòleg	suís	Jean	Piaget	al	voltant	de	
la	 funció	 simbòlica	 i	 les	 del	 psicòleg	 americà	 Howard	 Garnder	 en	 relació	 a	 les	
intel·ligències	múltiples.	
Així	doncs,	partint	de	la	posta	en	relació	de	les	dues	idees,	el	procés	de	simbolització	en	
els	tallers	de	mediació	artística	posa	en	joc	els	següents	elements:	per	una	banda,	paraula,	
joc,	i	representació	i	per	l’altra,	pensament,	emoció	i	acció	(Moreno,	2016).	Així,	permet	
poder	resignificar	de	manera	individual	o	compartida	les	diferents	històries	de	vida.		
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o És	una	forma	de	mediació	en	resolució	de	conflictes:	en	paraules	de	Fisas	(1998),	“la	
pràctica	 de	 la	 mediació,	 a	 qualsevol	 nivell	 de	 les	 relacions	 humanes,	 suposa	 un	
aprenentatge	 i	 un	 entrenament	 en	 la	 resolució	 positiva	 dels	 conflictes”.	 L’art,	 com	 a	
mediador	entre	 les	persones,	 fomenta	 la	creació	de	vincles	 i	coneixement	de	 les	altres	
persones	(Moreno,	2016).	

	
Els	tallers	de	Mediació	Artística	
	
En	mediació	artística	es	treballa	a	partir	de	tallers	grupals.	Tot	i	la	varietat	de	metodologies,	
llenguatges	i	necessitats	dels	col·lectius	amb	els	quals	es	treballa,	els	tallers	comparteixen	una	
sèrie	punts	amb	l’objectiu	principal	de	permetre	i	facilitar	l’expressió	de	cada	persona	en	un	
espai	segur.	
	
o L’art	com	a	eina:	La	concepció	de	l’art	com	a	mitjà,	es	pot	associar,	segons	Aragay	(2017)	
“als	orígens	de	l’art,	a	la	reformulació	de	l’educació	per	part	de	l’escola	nova,	així	com	als	
moviments	 de	 l’educació	 popular	 i	 comunitària	 o	 a	 la	 mateixa	 conceptualització	 de	
l’educació	social.”	Aquesta	visió	de	l’art	i	la	cultura	com	a	possibilitadors,	més	que	com	a	
objectiu	a	assolir,	seguint	així	el	model	expressionista	de	l’educació	artística,	és	la	mirada	
des	de	la	qual	parteix	la	mediació	artística	(Moreno,	2016).	

	
o Espai	 lúdic:	 la	mediació	artística	beu	de	 la	 tesi	de	Winnicott	en	 la	psicologia	 i	 la	seva	
concepció	sobre	el	joc.	Segons	Parada	(2015),	Winnicott,	afirma	que	a	través	d’aquest	les	
persones	“poden	crear	aquest	espai	entremig	entre	el	què	està	dins	i	fora	d’elles,	entre	la	
realitat	externa	i	el	seu	món	interior;	en	el	joc	es	desenvolupa	un	espai	de	transició	que	
constitueix	l’origen	de	l’experiència	cultural”.		

	
o Espai	de	reflexió:	el	taller	esdevé	un	espai	mirall	dels	comportaments	de	les	persones	i	
permet,	 així,	 identificar,	 prendre	 consciència,	 comprendre	 i	 treballar	 les	 pautes	 de	
conducta	que	van	més	enllà	del	taller	(Moreno,	2016).	

	

Imatge	3	-	Els	processos	de	simbolització	en	conjunt	(Moreno,	2016)	
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o Desenvolupament	 de	 capacitats:	 l’art,	 a	 través	 de	 la	 creativitat,	 promou	 el	
desenvolupament	d’estratègies	cognitives	per	a	la	recerca	de	diferents	solucions	per	a	les	
dificultats.	De	 la	mateixa	manera,	 fomenta	el	 treball	de	 les	habilitats	comunicatives,	 la	
cooperació	i	el	respecte	en	un	espai	de	grup	(Moreno,	2016).	

	
	

Aproximació	al	context:	El	projecte	Basket	Beat	
	
	

El	projecte	Basket	Beat	
	
El	projecte	Basket	Beat	és	el	context	en	el	qual	s’emmarca	aquesta	investigació.	Va	néixer	l’any	
2009	de	la	mà	de	Josep	Maria	Aragay,	educador	social	i	musicoterapeuta,	arrel	de	3	anys	de	
treball	a	Barcelona	a	l’associació	Ribermúsica	i	un	viatge	d’aprenentatge	a	partir	de	més	de	
120	projectes	d’art	comunitari	i	amb	l’objectiu	de	divulgar	i	sistematitzar	la	metodologia	arreu	
de	10	països	d’Europa,	Àfrica	i	Americà	Llatina.	
	
El	projecte,	després	d’evolucionar	tot	passant	per	fer	tallers	amb	jugadors	de	bàsquet,	tallers	
amb	joves	 i,	 finalment	tallers	amb	col·lectius	en	risc	d’exclusió	social,	actualment	se	centra	
principalment	en	la	realització	de	tallers	socioeducatius	regulars	a	escoles,	instituts,	centres	
penitenciaris,	 amb	 col·lectius	de	 salut	mental,	 etc.	A	més	 a	més,	 també	ofereix	 formacions	
universitàries,	a	empreses,	a	claustres...;	lidera	una	àrea	de	recerca	basada	en	la	investigació-
acció	participativa	a	partir	dels	tallers;	i	té	una	vessant	més	exclusivament	artística	que	és	la	
Big	Band	Basket	Beat	Barcelona,	 formada	per	músics	professionals	 i	músics	que	han	estat	
participants	anteriorment	dels	tallers	socioeducatius	(Aragay,	2017).	
	
Un	referent:	les	arts	comunitàries	
	
A	causa	de	la	multiplicitat	 i	heterogeneïtat	de	pràctiques,	cultures,	països	 i	 termes	que	han	
evolucionat	cap	a	la	construcció	i	ús	del	concepte	mediació	artística,	ens	trobem	també	que	
n’hi	ha	que	utilitzen	altres	termes	relacionats	com	a	punt	de	partida	i	referència.	Aquest	és	el	
cas	de	Basket	Beat,	que	s’identifica	amb	el	terme	d’Arts	Comunitàries	(amb	origen	anglosaxó	
als	 anys	 seixanta)	 i	 les	 pren	 com	 base	 per	 la	 fonamentació	 teòrica	 i	 pràctica	 de	 la	 seva	
metodologia.	D’aquestes,	 s’adopta	 la	perspectiva	d’utilitzar	 l’art	 i	 la	 creació	artística	 com	a	
eines	d’intervenció	comunitària,	anant	més	enllà	d’un	ús	merament	estètic	d’aquest	(Palacios,	
2009).	Tot	 i	 tractar-se	d’un	projecte	que	no	es	 troba	arrelat	en	un	 territori	 concret,	 sí	que	
treballa	des	d’allò	comunitari	i	en	relació	amb	la	comunitat.	
	
A	més	a	més	de	 les	arts	comunitàries,	 la	metodologia	Basket	Beat	beu	principalment	de	 la	
pedagogia	de	 l’oprimit	de	Paulo	Freire,	de	 les	 teories	sistèmiques	(la	 teoria	de	sistemes,	el	
paradigma	 de	 la	 complexitat,	 la	 teoria	 de	 la	 comunicació	 humana,	 la	 teràpia	 familiar	
estratègica,	les	constel·lacions	familiars	i	la	pedagogia	sistèmica)	i	l’educació	social	(Aragay,	
2018).	
	 	



	 16	

La	música	com	a	llenguatge	
	

“<<Música>>	 és	 una	 paraula	molt	 petita	 per	 abastar	 una	 cosa	 que	 adopta	 tantes	
formes	com	identitats	culturals	existents!”	(Cook,	2011)	

	
Aragay	(2017)	dedica	un	espai	a	anomenar	les	fortaleses	de	la	música	com	a	llenguatge.	Citant	
a	 Ester	 Bonal,	 la	música	 “té	 la	 qualitat	 que	 transcorre	 en	 el	 temps,	 és	 efímera	 i	 requereix	
l’atenció	i	concentració	dels	participants	<<aquí	i	ara>>”.	
	
A	més	 a	més,	 permet	 “que	diferents	persones-	 amb	diferents	 capacitats,	 edats	 i	 habilitats-	
puguin	 participar	 simultàniament	 fent	 coses	 diferents	 que	 no	 només	 produeixen	
conjuntament	 un	 resultat	 estètic,	 sinó	 que	 perquè	 funcionin	 necessitem	 per	 igual	 la	
participació	de	tothom”.	
	
Segons	 l’autor,	 “la	 música	 està	 present	 a	 totes	 les	 cultures	 del	 món	 des	 dels	 inicis	 de	 la	
humanitat	 i	compromet	 la	persona	de	 forma	integral	 tenint	efectes	en	tots	els	seus	nivells:	
biològic,	fisiològic,	psicològic,	intel·lectual	i	social”.	
	
Aragay	remarca	també	la	potencialitat	que	té	la	part	no	verbal	i	emocional	d’aquesta,	influint	
en	l’estat	d’ànim	de	les	persones.	
	
Per	acabar,	citant	a	González	(2008),	afirma	que	“la	música	és	un	fidel	aliat	de	l’etnicitat,	ja	que	
és	 un	 valuós	 recurs	 expressiu	 d’aquesta	 necessitat	 de	 la	 diferència	 que	 tenen	 els	 grups	
humans”.	
	
La	metodologia	Basket	Beat	
	
Després	de	deu	anys	des	de	l’inici	del	projecte,	Basket	Beat	es	defineix	com	una	“metodologia	
de	transformació	social	per	desenvolupar	habilitats	per	a	la	vida	–	especialment	aquelles	que	
fan	 referència	 a	 “aprendre	 a	 aprendre”	 i	 “aprendre	 a	 conviure”	 –	 mitjançant	
l’aprenentatge/creació	musical	en	grup	amb	pilotes	de	bàsquet.”	(Aragay,	2017).	
	
Les	habilitats	per	a	la	vida	de	les	quals	parla	Aragay,	serien,	l’autoconeixement,	l’empatia,	la	
comunicació	 assertiva,	 les	 relacions	 interpersonals,	 la	 presa	 de	 decisions,	ma	 resolució	 de	
conflictes,	 el	pensament	creatiu,	 el	pensament	crític,	 treball	de	 les	emocions	 i	 sentiments	 i	
treball	de	tensions	i	estrès	(Román,	2016).	
	
Dins	de	les	arts	comunitàries,	el	llenguatge	que	utilitza	Basket	Beat	és	la	música.	La	pilota	de	
bàsquet,	element	de	la	quotidianitat	de	molts	col·lectius	juvenils,	i	la	percussió	esdevenen	els	
instruments	 principals	 que	 fan	 accessible	 el	 llenguatge	musical	 a	 través	 del	 joc.	 La	 pilota	
permet	emetre	dos	sons,	el	DUM	(al	botar	contra	el	terra)	i	el	TAK	(al	colpejar-la	amb	la	mà	
oberta).	
	
Els	seus	pilars	fonamentals	són	tres:	la	pilota,	el	pols	i	el	grup.	La	pilota	“redueix	les	diferències	
dins	el	grup	i	ajuda	a	partir	d’un	mateix	punt”,	el	pols	“com	a	objectiu	comú	cohesionador	del	
grup)	 i	 el	 grup	 com	a	 “espai	on	es	 genera	el	 conflicte	per	 al	desenvolupament	 individual	 i	
grupal	i	per	a	una	posterior	transferència	a	la	comunitat”	(Aragay,	2017).	
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A	més	 a	més,	 com	 a	 guia	metodològica	 proposa,	 per	 a	 l’educador,	 el	 treball	 a	 partir	 de	 la	
identificació:	de	la	mirada	a	un	mateix,	a	la	mirada	a	l’altre	i	a	la	visibilització	del	que	succeeix	
(fer	de	mirall)	amb	una	direccionalitat	educativa	concreta	(Aragay,	2018).	
	
Es	considera	 l’espai	educatiu	com	a	un	espai	caòrdic,	on	es	busca	 l’equilibri	entre	el	caos	 i	
l’ordre,	on	es	puguin	estimular	que	passin	coses,	treballar	a	partir	d’aquestes	mitjançant	 la	
circulació	de	la	paraula	i	promovent	una	responsabilitat	compartida	entre	educador	i	grup.		
	
	

	
	

	 	

Imatge	4	-	Basket	Beat:	(deporte),	arte	y	transformación	social	con	pelotas	de	
baloncesto	(Aragay,	2014)	
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Una	realitat:	La	privació	de	llibertat	
	
	
Aquesta	 investigació	 es	 du	 a	 terme,	 principalment,	 en	 el	 context	 de	 persones	 privades	 de	
llibertat	a	Catalunya.	Concretament	en	el	mòdul	d’homes	DAE	del	Centre	Penitenciari	Brians	
2.	
	
Centre	Penitenciari	Brians	2	
	
El	 Centre	 Penitenciari	 Brians	 2,	 inaugurat	 l’any	 2007,	 està	 situat	 al	 costat	 del	 Centre	
Penitenciari	Brians	1,	al	polígon	industrial	Sesrovires,	que	depèn	de	la	localitat	de	Sant	Esteve	
Sesrovires,	a	la	comarca	del	Baix	Llobregat	(província	de	Barcelona).		
	
	 	

Imatge	5	-	Mapa	de	les	unitats	dependents	de	Catalunya	(Departament	de	Justícia	de	la	
Generalitat	de	Catalunya,	2018)	
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L’accés	al	centre	amb	transport	públic	és	complicat,	ja	que	es	troba	lluny	del	nucli	urbà	i	hi	ha	
habilitada	 tan	 sols	 una	 línia	 d’autobús	 amb	 una	 freqüència	 de	 tres	 vegades	 al	 dia	 des	 de	
Martorell	i	Barcelona.	L’accés	amb	vehicle	privat	és	l’opció	més	factible	si	se’n	té	disponibilitat.		
	
El	centre	consta	de	14	mòduls	residencials	amb	capacitat	per	a	1500	persones	i	dos	mòduls	
per	a	serveis	i	perfils	determinats:	el	Departament	Especial	de	Règim	Tancat	i	el	Departament	
Especial.	
	
El	mateix	 centre	penitenciari	 defineix	 la	 formació	 educativa	 i	 cultural	 com	a	un	dels	 eixos	
fonamentals	del	procés	de	rehabilitació	de	les	persones	internes,	oferint	“coneixements,	hàbits	
i	 habilitats	 per	 al	 desenvolupament	 personal”	 (Generalitat	 de	 Catalunya.	 Departament	 de	
Justícia,	 2007)	 i	 fomentant	 les	 relacions	 interpersonals,	 la	 capacitat	 de	 comunicació	 i	 la	
convivència	entre	persones	d’origen	i	cultures	diverses	a	través	de	serveis	que	van	des	dels	
estudis	reglats	fins	a	programes	d’educació	social	o	activitats	artístiques.	
	
Els	DAE	
	
La	 informació	 que	 es	 detalla	 a	 continuació	 en	 relació	 als	 DAE	 està	 extreta	 de	 l’entrevista	
realitzada	al	Javi,	educador	del	DAE	de	Brians	2,	en	el	qual	es	duu	a	terme	aquesta	investigació.	
	
El	DAE	(Departament	d’Atenció	Especialitzada)	és	una	tipologia	de	mòdul	que	proposa	una	
metodologia	 alternativa	 a	 la	 resta	 a	 l’hora	 de	 treballar	 amb	 els	 interns	 dels	 centres	
penitenciaris.	A	Catalunya,	podem	trobar	actualment	DAEs	a	diversos	centres	penitenciaris,	
com	ara	Quatre	Camins,	Brians	1	i	2,	o	la	presó	de	Lleida.	En	el	cas	de	Brians	2,	va	néixer	fa	12	
anys,	amb	l’obertura	del	centre.	
	
En	els	seus	orígens,	el	DAE	sorgeix	per	a	donar	resposta	a	persones	que	no	fan	un	procés	lineal	
i	estandarditzat	dins	la	presó	i	que	no	aconsegueixen	sortir	de	la	problemàtica	que	els	ha	dut	
a	estar	presos	(per	incidències	al	mig	del	procés,	activitats	delictives	en	acabar..).	Inicialment,	
aquestes	 situacions	 es	 van	 vincular	 a	 les	 toxicomanies,	 per	 això	 els	 mòduls	 se	 centraven	
únicament	en	aquest	aspecte.		
	
En	els	últims	anys,	cada	DAE	s’ha	anat	adaptant	a	les	necessitats	del	centre	i	ha	anat	variant	la	
tipologia	de	problemàtiques	que	acull.	Ara,	per	exemple,	el	de	Quatre	Camins	és	per	a	tractar	
persones	amb	discapacitats.	En	el	cas	del	DAE	de	Brians	2,	des	del	juliol	del	2018,	hi	podem	
trobar	interns	de	tot	Catalunya	que	han	demostrat	refractarietat	del	tractament	estàndard1,	
independentment	de	la	causa.	
	
	
El	DAE	del	Centre	Penitenciari	Brians	2	
	
L’objectiu	del	DAE	de	Brians	2	és	treballar	al	voltant	de	la	idea	de	comunitat,	reproduint	així,	
a	petita	escala,	un	model	més	proper	al	de	la	societat	fora	del	centre.	És	per	això,	que	s’hi	han	

	
1	El	tractament	estàndard	és	el	següent:	arribada	el	centre	à	classificació	en	2n	o	3r	grau	(medi	obert)	
à	 primera	 estància	 en	 un	 mòdul	 on	 es	 treballen	 aspectes	 bàsics	 (programes	 motivacionals	 de	
drogoaddicció,	 de	 contenció	 emocional,	 de	 violència…)	 à	 ubicació	 en	 àrees	 especifiques	 de	 la	
problemàtica	principal	detectada.>	evolució	amb	atenció	específica	de	la	problemàtica	à	1r	permís	à	
permisos	varis	à	3r	grau	à	llibertat	condicional	à	llibertat	definitiva.	
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introduït	 alguns	 canvis	 i	 maneres	 de	 funcionar	 que	 es	 volen	 acostar	 al	 que	 seria	
l’acompanyament	socioeducatiu.	
	
Per	una	banda,	els	professionals	comparteixen	espai	amb	els	interns	al	mòdul,	formant	així	
també	part	de	la	comunitat	des	de	primera	hora.	A	més	a	més,	els	funcionaris	compleixen	altres	
funcions	 pedagògiques	 i	 terapèutiques,	 que	 serien	 pròpies	 dels	 educadors	 i	 viceversa,	
intentant	apropar-los	així	al	dia	a	dia	dels	interns.	

	

	

	

	

	

	

Taula	1	-	Elaboració	pròpia:	Comparativa	de	la	relació	de	número	d'interns	i	professionals	a	Brians	2	

	
Com	es	pot	observar	en	la	relació	d’interns	i	personal,	la	ratio	del	DAE	és	molt	menor	que	a	la	
resta	de	mòduls,	permetent	així	un	treball	molt	més	personalitzat.		
	
Per	 altra	 banda,	 els	 interns	 es	 fan	 càrrec	 de	 l’espai	 i	 se’n	 responsabilitzen	 a	 través	 de	 la	
participació	 en	 la	 vida	 de	 la	 comunitat	 en	 3	 comissions:	 convivència,	 cultural-esportiva-
informativa	i	serveis.	

Una	altra	de	les	mesures	que	s’hi	poden	trobar	diferents	és	l’ús	del	reglament	penitenciari.	
Aquest,	queda	en	una	segona	fase,	i	s’utilitza	una	normativa	interna	del	DAE	que	es	basa	amb	
una	categorització	amb	punts	a	 favor	 i	en	contra.	Només	s’aplica	el	 reglament	penitenciari	
directament	en	casos	d’incidències	greus.	

Un	dels	objectius	del	DAE	és	la	voluntat	de	“mirar	cap	a	fora”.	Es	vol	incentivar	així,	el	contacte	
dels	interns	amb	l’exterior	el	més	aviat	que	sigui	possible	(òbviament,	si	la	situació	i	l’estat	de	
l’intern	ho	permet)	per	tal	de	facilitar	la	seva	reinserció	i	acompanyar	des	del	centre	aquest	
procés.	

El	 DAE	 de	 Brians	 2	 és	 un	mòdul	 en	 el	 qual	 poden	 accedir	 interns	 de	 qualsevol	 presó	 de	
Catalunya	de	manera	voluntària.	Això	sí,	cal	sempre	complir	uns	certs	requisits,	com	ara	que	
quedi	poc	temps	per	acabar	la	condemna,	que	hi	hagi	un	risc	alt	de	refractarietat...	
	
La	privació	de	llibertat	
	
La	privació	de	 llibertat,	entesa	com	a	una	restricció	total	de	 la	 llibertat	de	 la	persona,	és	 la	
forma	de	penalització	predominant	a	 la	 justícia	de	 l’Estat	modern	occidental	que	s’aplica	a	
aquelles	persones	que	no	compleixen	la	normativa	establerta	en	els	codis	penals	dels	diferents	
territoris	(Escobar,	2011).	Aquesta	esdevé	una	restricció	en	matèria	de	drets	fonamentals	per	
a	les	persones.	
	

	 DAE	Brians	2	 Altres	mòduls	

Places	 48	 120	

Professionals	 6	

(1	jurista,	1	treballador	social,	3	

educadors,	1	psicòleg)	

5	
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Aquesta	 investigació	 centra	el	 seu	estudi	 en	el	 col·lectiu	de	persones	privades	de	 llibertat,	
concretament	els	considerats	homes.	Añaños,	redefinint	i	ampliant	el	plantejament	de	Curells	
i	 Igareda	 (2005)	 fa	 la	 següent	proposta	dels	diferents	 tipus	d’exclusions	 i	desigualtats	que	
pateixen	les	persones	privades	de	llibertat:	
	

“La	primària,	 fa	 referència	a	que	aquest	 col·lectiu	 ja	 estava	patint	un	grau	d’exclusió	
social	en	el	moment	de	la	seva	entrada	a	la	presó.	[...]	La	secundària,	visibilitza	i	segrega	
a	les	persones	que	no	estaven	socialment	exclusives	abans	d’entrar	a	la	presó	i,	alhora,	
agreuja	 o	 accentua	 més	 el	 grau	 d’exclusió	 a	 les	 persones	 provinents	 de	 l’exclusió	
primària.	[...]	La	terciària	es	refereix	a	les	exclusions	en	els	processos	d’inserció	socio-
laboral,	una	vegada	han	complert	 la	pena	i	surten	del	sistema	penitenciari.”	(Añaños,	
2012)	

	
Lluny	 de	 voler	 reafirmar	 estereotips,	 es	 considera	 pertinent	 anomenar	 algunes	 de	 les	
característiques	que	solen	compartir	 les	persones	que	s’hi	engloben.	L’estudi	d’Añaños,	F	 i	
Jiménez,	B.	(2016)	al	voltant	d’aquest	col·lectiu	a	les	presons	espanyoles	ens	serveix	com	a	
guia.	
	
Segons	Añaños,	 les	persones	privades	de	 llibertat	 tenen	profundes	necessitats	 i	carències	 i	
pateixen	 processos	 d’exclusió.	 El	 fet	 d’haver	 comès	 un	 delicte	 les	 porta	 a	 l’aïllament	 de	 la	
societat,	una	societat	que	els	rebutja	per	haver	“atemptat”	en	contra	de	les	normes	socialment	
acceptades.	Com	a	conseqüència,	el	seu	futur	esdevé	incert,	amb	riscos	i	dependències	a	causa	
de	la	càrrega	d’aquesta	etiqueta	de	“presos”	o	“ex-presos”	(Añaños,	2012).	
	
Des	d’una	perspectiva	molt	propera	podem	considerar	veure	les	persones	privades	de	llibertat	
“com	 a	 “víctimes”	 d’un	 context	 que	 hauria	 de	 vetllar	 pel	 bon	 tracte,	 la	 reeducació	 i	 la	
possibilitat	de	reinserció	en	el	món	laboral	i	social	però	que,	amb	una	major	freqüència	de	la	
imaginada,	 només	 s’ocupa	 d’humiliar	 la	 seva	 condició	 humana,	 violar	 la	majoria	 dels	 seus	
drets	com	a	persona,	i	maltractar-la	sota	l’argument	que	“s’ho	mereixen”.”	(Dechiara,	Furlani,	
Gutiérrez,	Kratje,	&	Cazabat,	2009).	

Reafirmant	la	idea	d’Añaños,	Dechiara	et	al.	(2009)	denuncien	l’exclusió	que	pateixen	ja	abans	
d’entrar	 a	 la	 presó	 les	 persones	 privades	 de	 llibertat,	 víctimes	 del	 sistema	 socio-polític-
econòmic	que	els	nega	la	possibilitat	d’accedir	a	una	alimentació,	salut,	educació,	 feina,	etc.	
adequades;	en	definitiva,	a	unes	condicions	de	vida	dignes	que	els	porten	a	cometre	delictes	i	
a	la	condició	de	privadesa	de	llibertat.	

La	mediació	artística	en	contextos	penitenciaris	
	
Un	 dels	 contextos	 en	 els	 quals	 treballa	 la	mediació	 artística	 és	 amb	 persones	 privades	 de	
llibertat.	Segons	l’experiència	de	Moreno	(2008)	al	centre	penitenciari	de	Los	Olmos	(La	Plata	
Argentina),	
	

“l’activitat	 artística	 fomenta	 el	 procés	 d’autonomia	 persona	 i	 contribueix	 a	 la	
reinserció	 social,	 entra	 altres	 coses	 perquè	 els	 permet	 imaginar-se	 una	 altra	 vida	
diferent	 a	 la	 que	 els	 va	 portar	 a	 la	 presó	 i	 perquè	 aporta	 il·lusió,	 els	motiva,	 els	
emociona	i	els	dóna	energia	per	a	caminar	cap	al	futur	d’una	altra	manera,	els	obre	
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les	portes	de	 l’esperança	 i	els	permet	superar	mentrestant	el	 tancament	amb	més	
dignitat”.	

	
Per	tant,	els	tallers	artístics	en	context	penitenciari	permeten:	
	

- El	 posicionament	 crític	 davant	 la	 realitat	 que	 viu	 cadascú,	 facilita	 la	 presa	 de	
consciència	i	el	procés	de	reinserció	social.	

- Trencar	amb	la	deshumanització	instal·lada	en	la	subcultura	dels	presos.	
- Reforçar	la	seva	autoestima.	
- L’elaboració	simbòlica	dels	conflictes.	
- Dignificar	la	vida	de	les	persones.	
- Desenvolupar	cohesió	grupal	i	vincles	afectius.	
- Un	enriquiment	espiritual	i	enfortiment	anímic.	
- Projectar-se	en	el	futur	de	manera	més	autònoma	i	integrada.	

	
Per	altra	banda,	segons	Fernández-Cedena	(2018),	en	l’article	Educación	y	mediación	artística	
en	 prisiones	 Trabajando	 por	 la	 permanencia	 de	 un	 taller	 en	 la	 cárcel	 de	 Navalcarnero,	 els	
objectius	principals	de	l’activitat	serien	els	següents:	
	

- Frenar	les	conseqüències	de	reclusió	i	preparar	el	camí	per	a	la	reinserció.	
- Trencar	la	dura	rutina	penitenciària.	
- Retornar	a	l’intern/a	el	seu	valor	intrínsec,	la	seva	autoestima.	
- Reforçar	la	creença	de	la	capacitat	de	canvi	de	les	persones,	independentment	de	les	

seves	circumstàncies	i	dels	seus	errors.	
- Crear	relacions	diferents,	horitzontals,	en	un	espai	fortament	jerarquitzat.	
- Trencar	estereotips	sobre	la	presó	i	els	presos/es.	

	

Basket	Beat	en	centres	penitenciaris	

	
Un	dels	contextos	concrets	en	els	quals	es	duen	a	terme	els	tallers	socioeducatius	del	projecte	
Basket	Beat	és	als	centres	penitenciaris,	principalment	de	Catalunya.	
	
Fins	a	l’actualitat,	el	projecte	ja	té	gairebé	cinc	anys	d’experiència	en	el	sector	penitenciari	amb	
sessions	al	centre	penitenciari	de	dones	Wad	Ras	(2015-2016),	al	centre	penitenciari	Brians	1	
amb	dones	dels	mòduls	1,2	i	DAE	(2017)	i	homes	(2018),	al	centre	penitenciari	Brians	2	al	
DAE	del	mòdul	d’homes	(2018-2019)	i	a	la	presó	d’Andorra	amb	sessions	regulars	al	mòdul	
de	preventius	(2019)	(Basket	Beat;	GIAS;	Fundació	Pere	Tarrés,	2019).	
	
Segons	 paraules	 d’Aragay	 (2017)	 respecte	 els	 tallers	 als	 centres	 penitenciaris,	 “El	 nostre	
interès	 és	 que,	 [...]	 les	 persones	 puguin	 passar	 una	 bona	 estona	 a	 través	 de	 la	 música	 i,	
especialment,	que	puguin	aprendre	coses	que	els	serveixin	per	millorar	 la	seva	qualitat	de	
vida,	convivència,	participació	i	sensació	de	felicitat.”	
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Marc	teòric	
	

L’acompanyament	socioeducatiu	
	
El	 terme	 acompanyament	 socioeducatiu,	 és	 “un	 concepte	 paraigua	 que	 abraça	 múltiples	
maneres	 d’entendre	 i	 treballar	 amb	 persones	 que	 es	 troben	 en	 situació	 de	 dificultat	
social"(Planella,	2003).	

Jordi	Planella	(2003),	en	el	seu	article	Fonaments	per	a	una	pedagogia	de	l’acompanyament	en	
la	 praxi	 de	 l’educació	 social,	 fa	 una	 detallada	 anàlisi	 de	 l’acompanyament	 socioeducatiu.	
Estudia	l’origen	del	terme	en	l’àmbit	social	i	n’estableix	els	fonaments	principals	amb	l’objectiu	
de	buscar	denominadors	comuns	per	a	la	dur-los	a	la	pràctica.	Aquest	article	ha	esdevingut	un	
clar	referent	en	el	camp	de	l’educació	social	des	de	llavors	i	un	punt	de	partida	per	als	estudis	
posteriors.	

Planella	(2016)	determina	l’origen	del	terme	acompanyament	en	l’àmbit	social	en	la	pràctica	
del	treball	social	a	finals	dels	anys	setanta	a	França.	El	començaren	a	utilitzar	professionals	
d’associacions	que	lluitaven	contra	l’exclusió	social	fent	al·lusió	a	la	necessitat	de	canviar	les	
maneres	 de	 denominar	 les	 pràctiques	 assistencials	 del	 moment	 i	 atorgar-los-hi	 un	 nou	
significat.	No	és	 fins	als	anys	noranta,	però,	que	es	consolida	el	 terme	 i	s’estén	 l’ús	a	 l’àrea	
social	i	educativa.	(Planella,	2016).	

Des	dels	seus	inicis,	al	llarg	de	trenta	anys,	el	terme	ha	anat	adoptant-se	i	adaptant-se	a	cada	
pràctica	 en	 funció	 de	 les	 seves	 necessitats	 i	 objectius	 canviant	 així	 la	 seva	 hermenèutica	
(Planella,	2003).	Planella	fa	el	següent	recull	de	les	diferents	definicions	que	s’han	establert	al	
llarg	dels	últims	trenta	anys:	

	

Autor	 Definició	d’Acompanyament	Social	

Annie	Ratuis		
(1991)		

Acompañar	es	una	cuestión	de	escoger	y	del	azar,	del	encuentro	y	de	la	
compañía;	acompañar	nos	lleva	a	dar	y	recibir.		

Anne-Marie	
Denieul	(1991)		

Acompañamiento	social	es	una	locución	mágica	que	se	asemeja	al	“Sésamo”	
de	todos	los	dispositivos	con	vocación	social.	Esta	noción,	muy	elástica,	se	
estira	más	y	más,	hasta	correr	el	riesgo	de	llegar	a	romperse.		

Susanne	
Bruyelles	
(1996)		

Acompañar	es	dejarse	interpelar	por	el	otro,	es	aceptar	ir	a	su	encuentro	sin	
proyecto	y	sin	una	idea	preconcebida,	es	sin	duda	y	antes	que	nada,	
aprender	a	quererlo,	a	respetarlo	por	él	mismo.		

S.	Bruyelles		
(1996)		
	

Acompañar	es	dar	una	nueva	perspectiva	a	la	persona	y	a	su	historia;	es	
creer	en	sus	potencialidades,	a	pesar	de	todo;	es	ayudarlo	a	tomar	conciencia	
y	a	desarrollarse,	sea	cual	sea	su	estado	actual.		

M-F.	Frey	(s/f)		
Acompañar	es	mediar	entre	una	sociedad	representada	por	las	instituciones,	
más	o	menos	burocratizadas,	y	las	personas	que	no	pueden	hacer	valer	su	
estatus	de	"tener	derecho	a".	
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UNIOPSS	
(1995)		

El	acompañamiento	aporta	a	las	personas	acompañadas	apoyo,	consejo,	
participación	en	las	actividades	colectivas	y	asegura	la	medición	con	el	
entorno	institucional.		

SAUVRETRE		
(1995)		

No	se	trata	propiamente	de	un	oficio,	pero	si	de	la	puesta	en	practica	de	
competencias	transversales	en	el	conjunto	de	profesiones	ejercidas	en	lo	
salvo	de	las	discapacidades		

UNIOPSS	
(1995)		

Acompañar	a	las	personas,	es	comprender	mejor	las	situaciones	que	se	dan	y	
los	comportamientos	de	las	personas.	Se	parte	de	la	hipótesis	general	que	
escuchando	a	las	personas	y	ayudándolas	a	actuar,	será́	posible	evolucionar	
poco	a	poco	en	sus	relaciones	con	los	demás,	su	proyecto	personal,	su	
relación	con	la	sociedad.		

BEAUVAIS	
(2003)		

	“Recorrer	una	parte	del	camino	con	otro”.		

Taula	2	-	Definicions	del	terme	acompanyament	social	(Planella,	2016)	

Tal	com	explica	l’autor,		

“no	es	tracta	de	pràctiques	totalment	noves,	sinó	que	el	que	és	realment	nou	és	l’ús	que	
se’n	fa,	del	terme,	i	la	càrrega	positiva	que	en	el	treball	amb	persones	en	situació	de	
dificultat	social	ha	anat	prenent	cos.	Per	a	Rachid	Benattig,	«l’acompanyament	social	
ha	 esdevingut	 un	 terme	 comodí	 que	 integra	 totes	 les	 iniciatives,	 els	mètodes	 i	 les	
pràctiques	amb	l’objectiu	d’ajudar	les	persones	sense	capacitats	de	seguir	endavant	
pels	seus	propis	mitjans».2”	(Planella,	2003)	

Des	del	Colegio	Oficial	de	Trabajadores	Sociales	de	Madrid,	es	va	publicar	el	Manual	para	el	
trabajo	 social	 de	 acompañamiento	 en	 los	 itinerarios	 de	 inserción	 l’any	 2003.	 La	 publicació	
pretenia	 establir	 denominadors	 comuns	 per	 als	 treballadors	 socials	 pel	 que	 fa	 a	
l’acompanyament.	 En	 podem	 extreure	 algunes	 idees	 interessants	 i	 aplicables	 a	 la	 resta	 de	
l’àmbit	social,	també	al	de	la	mediació	artística:	

• El	 treball	 social	 d’acompanyament	 com	 a	 dret:	 L’article	 22	 dels	 Drets	 Humans	
declara	que	“tota	persona,	com	a	membre	de	la	societat,	té	dret	a	la	seguretat	social	i	a	
obtenir,	 mitjançant	 l’esforç	 nacional	 i	 la	 cooperació	 internacional,	 segons	
l'organització	i	els	recursos	de	cada	país,	la	satisfacció	dels	drets	econòmics,	socials	i	
culturals	indispensables	per	a	la	seva	dignitat	i	el	lliure	desenvolupament	de	la	seva	
personalitat”.		

• Treball	 en	 xarxa:	 tal	 com	 afirma	 el	 manual,	 l’acompanyament	 social	 necessita	
treballar	en	xarxa	i	una	intervenció	grupal	i	comunitària.	

• La	creativitat:	“Ajuda	a	imaginar	noves	possibilitats”.	

En	la	Mediació	Artística	no	hi	ha	establertes	unes	pautes	clares	pel	que	fa	a	l’acompanyament.	
Tot	i	que	beu	de	l’educació	social,	hi	ha	elements	específics	de	la	mediació	artística	que	cal	
tenir	en	compte	i	que	fan	variar	la	manera	d’entendre	l’acompanyament	en	el	camp.	

	
2	UNIOPPS,	Guide	pratique	de	l’acompagnement	social:	Fiches	méthodologiques,	París,	Syros,	
1995,	p.	21.	
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Els	fonaments	establerts	per	Planella	es	consideren	una	òptima	base	de	la	qual	partir	i	basar	
la	present	investigació.	Altres	autors,	com	Alonso&Funes	(2009)	i	Fantova	(2009)	han	parlat	
posteriorment	d’acompanyament	socioeducatiu	i	ens	serviran	per	complementar-los.	

Segons	Planella	(2003),	alguns	dels	fonaments	de	l’acompanyament	són	els	següents:	

	

La	proximitat	
	
Acompanyar	algú	requereix	ser	proper	a	la	persona	i	caminar	al	seu	costat,	al	mateix	nivell.	
Cal	també	posar	el	cos	en	joc:	“posar	el	cos	en	la	relació	és	retornar	a	allò	profund	i	essencial	
de	 la	persona,	allò	 fonamentalment	constitutiu	que	moltes	vegades	hem	oblidat,	arraconat,	
marginat	o	hipercorporalitzat”	(Planella,	2003).	
	
Alonso	 &	 Funes	 (2009)	 parlen	 de	 la	 necessitat	 de	 construir	 i	 treballar	 la	 relació	 entre	
acompanyant	 i	 acompanyat	 tot	 creant	 un	 vincle	 educatiu	 i	 relacional	 obert	 i	 proper	 per	
aconseguir	una	connexió	que	permeti	una	relació	de	confiança.	
	

El	reconeixement	de	l’altre	
	
Planella	afirma	que	cal	veure	l’altre	com	a	persona	i	prendre	consciència	que	les	decisions	les	
haurà	de	prendre	l’altre	amb	el	suport	i	ajuda	de	la	persona	professional.	“Reconèixer	l’altre	
com	 a	 protagonista	 de	 la	 seva	 vida,	 de	 la	 seva	 història	 és	 un	 del	 passos	 claus	 de	
l’acompanyament	 social.	 [...]	Reconèixer	 l’altre	 ja	 suposa	partir	 d’una	 relació	 interpersonal	
fonamentada	en	la	reciprocitat”	(Planella,	2003).	
	
A	més	a	més	també	al·lega	que	“cal	apropar-se	a	l’altre	des	de	la	seva	categoria	de	persona	i	
no	pas	des	de	les	categories	ontològiques	que	negativitzen	i	estigmatitzen	la	seva	existència”	
(Planella,	 2003).	 Per	 altra	 banda,	 Alonso	 i	 Funes	 reafirmen	 la	 necessitat	 de	 “no	 associar	
d'entrada	 acompanyament	 amb	 dèficits,	 amb	 buits	 que	 tenen	 les	 persones	 a	 les	 que	 hem	
d'atendre”	(Alonso	&	Funes,	2009).	
	
El	 reconeixement	de	 l’altre	atorga	confiança	en	 l’autonomia	de	 la	persona	 i	 la	 capacitat	de	
prendre	decisions	sobre	el	seu	propi	procés	vital	(Alonso&Funes,	2009).	Fantova	es	refereix	a	
l’autonomia	com	a	la	“capacitat	de	controlar,	afrontar	i	prendre,	per	pròpia	iniciativa,	decisions	
personals	sobre	com	viure	d’acord	amb	les	normes	i	preferències	pròpies”	(Fantova,	2009).	
D’aquesta	 manera,	 es	 busca	 l’apoderament	 (de	 l’anglès	 empowerment)	 de	 la	 persona	
acompanyada.	
	

La	participació	activa	
	
Planella	afirma	que	“els	aprenentatges	vitals	no	poden	ser	explicats,	sinó	que	han	de	ser	a	la	
força	viscuts	pels	seus	protagonistes”	(Planella,	2003).	Així,	dóna	valor	a	l’error,	a	la	necessitat	
i	dret	a	córrer	el	risc	i	equivocar-se	de	les	persones	per	a	aprendre.	És	l’altre	qui	tria	el	camí	
que	vol	seguir	i	cal	acompanyar-lo	en	les	seves	decisions.	Es	parteix	de	les	necessitats	de	la	
mateixa	persona	acompanyada	i	no	pas	de	les	que	considera	l’educador/a.	
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La	circulació	de	la	paraula	
	
Partint	del	punt	de	vista	que	l’altre	és	protagonista	de	la	seva	vida	i	que	hi	ha	de	participar	
activament,	 és	 necessària	 la	 comunicació	 constant,	 el	 diàleg,	 l’escolta	 i	 la	 negociació	 que	
parteixi	de	la	pròpia	paraula	de	la	persona	acompanyada.	La	funció	de	l’educador/a	és,	aquí,	
escoltar	i	“descodificar	els	missatges	dels	altres	per	tal	de	poder	interpretar	allò	que	ens	vol	
dir”	(Planella,	2003),	deixant	el	control	de	la	paraula	a	l’altre.	
	
La	mateixa	idea	és	defensada	també	per	Alonso	i	Funes,	que	afirmen	que	“es	treballa	a	partir	
de	la	discussió,	la	negociació	i	el	pacte	d'objectius	i	estratègies”	(Alonso	&	Funes,	2009).		
	

La	idea	d’itinerari	
	
Acompanyar	és	caminar	al	costat	d’algú,	 “compartint	alguna	part	de	 la	seva	vida	 itinerant”	
(Alonso	&	Funes,	2009).	Es	tracta	d’una	“relació	d’ajuda	i	suport,	en	el	sí	d’un	procés	de	canvi	
de	la	situació	de	la	persona”	(Planella,	2003).	
La	següent	cita	ofereix	la	perspectiva	des	de	la	qual	s’entén	la	idea	d’itinerari	en	les	pràctiques	
de	l’educació	social:		
	

“L’acompanyament	es	fonamenta	en	la	idea	que	la	persona	és	un	ser	de	projecte	(com	
diria	 Sartre).	 [...]	 A	 través	 de	 l’educació	 social	 posem	 el	 subjecte	 en	 moviment,	
l’activem,	el	 fem	sortir	de	mil	 i	una	 situacions	de	vida	 cronificades.	 [...]	 L’itinerari	
comporta	un	cert	esperit	d’aventura,	una	franja	de	risc,	d’espai	no	controlat	al	cent	
per	cent.	Aquesta	impossibilitat	de	control	total	és	el	que	possibilita	el	creixement.	
Sense	risc	no	hi	ha	creixement,	i	l’acompanyament	necessita	l’espai	i	la	dignitat	del	
risc.	 Però,	 i	 aquest	 és	 un	 element	 que	 dia	 a	 dia	 desapareix	 dels	 discursos	 i	 les	
narracions	de	l’educació	social,	l’itinerari	de	l’acompanyament	demana	bones	dosis	
d’utopia.	 La	 utopia	 guiant	 l’horitzó	 del	 camí	 de	 l’altre,	 en	 front	 dels	 discursos	
desutopitzants.”	(Planella,	2003)	

	
“La	utopía	está	en	el	horizonte.	Camino	dos	pasos,	ella	se	aleja	dos	pasos	y	el	horizonte	se	corre	
diez	pasos	más	allá.	¿Entonces	para	que	sirve	la	utopía?	Para	eso,	sirve	para	avanzar.”	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 		 						Eduardo	Galeano	

La	comunitat	
	
“La	 construcció	 de	 la	 nostra	 persona	 té	 un	 component	 significatiu	 que	 està	 centrat	 en	 les	
relacions	 jo	 -	 els	 altres”(Planella,	 2003).	 La	 comunitat	 esdevé	 així	 necessària	 i	 un	 requisit	
indispensable	per	a	 la	 integració	en	 la	societat.	Planella	afirma	que	“cal	recuperar	el	sentit	
ampli	de	la	comunitat,	que	no	és	cap	altre	que	el	de	posar	en	comú	(comunicar)	[...]	Les	xarxes	
de	 relació	 jugaran	 aquest	 paper	 de	 facilitar	 el	 creixement	 a	 través	 de	 les	 relacions	
comunitàries”	(Planella,	2003).		
	
Per	altra	banda,	l’acompanyament	“és	un	procés	que	es	desenvolupa	en	equip,	que	és	el	que	
dóna	sentit	 i	suport	a	 tot	el	procés	 i	que	coordina	el	conjunt	d'actuacions	que	es	realitzen”	
(Alonso	&	Funes,	2009).	
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Més	 enllà	 dels	 fonaments,	 també	 es	 tenen	 en	 consideració	 altres	 aspectes	 relacionats	més	
directament	 amb	 el	 paper	 del	 professional	 de	 l’acompanyament.	 En	 podríem	 destacar	 els	
següents:	
	

El	compromís	
	
La	feina	del	professional	requereix	un	gran	compromís	amb	les	persones	que	acompanya	“per	
tal	 que	 el	 seu	 trajecte	 s’aparti	 de	 l’escenari	 de	 vulnerabilitat	 social”	 (Planella,	 2003).	 És	
necessària,	així,	una	“actitud	d’acollida,	una	vinculació	amb	tota	la	persona,	no	només	amb	un	
o	un	altre	dels	seus	problemes”	(Alonso	&	Funes,	2009).	
	
Aquest	compromís	comporta	una	gran	implicació	i	responsabilitat	ètica-pedagògica	(Cols,	de	
Montserrat,	&	Dalmau,	2018)	i	també	política,	en	termes	d’activisme	i	transformació	(Planella,	
2009)3.	
	

La	paciència	
	
Planella	 (2003)	planteja	 la	paciència	com	a	competència	necessària	per	part	de	 l’educador	
social	per	a	treballar	amb	persones	en	situació	de	vulnerabilitat.	Senyala	la	necessitat	tenir	en	
compte	 el	 ritme	 de	 la	 persona	 a	 la	 qual	 s’acompanya,	 posant-lo	 com	 a	 guia	 del	 procés	 i	
respectant	la	seva	velocitat.	
	
	
Hi	ha	un	altre	aspecte	que	es	considera	fonamental	incloure	en	la	teoria	de	l’acompanyament.	
Es	tracta	de	la	cura.	Cols,	de	Montserrat,	&	Dalmau	(2018),	en	l’àmbit	de	la	pedagogia,	sostenen	
que	“tot	acompanyament	implica	tenir	cura	de	l’altre”.		
	

La	cura	
	
Segons	el	diccionari	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans,	la	cura	és	l’”atenció	a	vetllar	pel	bé	o	pel	
bon	estat	d’algú	o	d’alguna	cosa.”	
	

“La	cura	personalis4	és	una	expressió	llatina	que	podem	traduir	per	«atenció	integral	
a	 tota	 la	 persona».	 L’expressió	 suggereix	 una	 atenció	 individual	 i	 singular	 a	 les	
necessitats	de	cada	ésser	humà,	que	difereixen	en	cada	cas	en	relació	amb	la	seva	
circumstància	única	i	amb	els	propis	objectius,	els	reptes,	els	canvis,	les	necessitats	i	
les	dificultats	de	cada	persona.”	“Peter–Hans	Kolvenbach	(2007)	descriu	la	cura	com	
la	relació	d’ajut	d’un	company	de	ruta”	(Cols,	de	Montserrat,	&	Dalmau,	2018).	
	

Posar	al	centre	la	cura	de	la	vida	i	les	necessitats	de	les	persones	és	una	de	les	reivindicacions	
dels	moviments	 feministes	de	 les	últimes	dècades,	 sorgida	a	partir	de	 l’ètica	de	 la	 cura	de	
Gilligan	(1982).	Aquest	plantejament	posa	en	valor	les	tasques	que	tradicionalment	han	sigut	

	
3	Peter	McLAREN,	El	Che	Guevara,	Paulo	Freire	y	la	pedagogía	de	la	revolución,	Mèxic,	Siglo	XXI,	2001,	
p.	61.	
4	L’expressió	té	el	segell	ignasià	des	de	fa	més	de	500	anys,	tot	i	que	posseeix	una	llarga	tradició	que	es	
remunta	al	món	hel·lenístic	(Pavie,	2010).	
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relegades	 a	 l’àmbit	 domèstic	 i	 assignades	 a	 les	 dones,	 on	 la	 coresponsabilitat	 i	 la	
interdependència	de	les	persones	és	fonamental.	
Aquesta	invisibilització	i	menyspreu	del	treball	de	cures	i	domèstic	(treball	reproductiu)	ha	
configurat	 la	manera	 d’entendre	 i	 organitzar	 els	 espais	 socials.	 L’ètica	 de	 la	 cura	 planteja,	
doncs,	visibilitzar	la	veu	de	les	dones	i	posar	el	gènere	com	a	eix	vertebrador	per	tal	de	dibuixar	
“escenaris	de	socialització	qualitativament	diferents	dels	actuals	i	contribuir	significativament	
a	la	construcció	d’una	societat	més	justa	i	humanitzada”	(Lojo,	2010).	

	
L’acompanyament	a	la	Mediació	Artística	
	
De	 la	mateixa	manera	que	succeeix	en	 la	 resta	de	disciplines	de	 l’àmbit	 social,	 la	Mediació	
Artística,	 ha	 adoptat	 el	 terme	 i	 manera	 de	 treballar	 amb	 les	 persones	 plantejada	 des	 de	
l’acompanyament	socioeducatiu.	
	
Segons	Moreno,	 en	base	a	 la	perspectiva	de	Mañon	 i	 Lorente	 (2003),	 “el	mediador	artístic	
<<camina	 al	 costat	 d’algú>>	 en	 la	 direcció	 d’aconseguir	 una	 millora	 en	 l’autonomia	 dels	
individus	amb	els	quals	treballa	acompanyant	processos	de	creació”	(Moreno,	2016).	En	el	seu	
treball,	reflexiona	al	voltant	del	rol	de	 la	mediadora	artística	atribuint-li	unes	qualitats	que	
ressonen	amb	les	que	anomena	Planella:	
	

• Manté	una	actitud	d’observació	i	col·laboració	
• Pot	ser	un	participant	més	
• Esdevé	facilitador	d’alternatives	i	estratègies	
• No	interpreta	
• Permet	que	algú	no	participi	de	l’activitat	
• Evita	l’etiquetatge	i	estereotipació	de	les	persones	
• Parteix	de	les	potencialitats	i	la	capacitat	de	crear	
• Acompanya	des	de	la	distància	òptima	
• Ofereix	un	suport	incondicional	a	la	persona	
• Mostra	coherència	i	confiança	
• Facilita	la	reflexió	i	la	comunicació	
• Mostra	empatia	
• Persevera	la	confidencialitat	
• Respecta	el	ritme	del	grup	i	la	seva	evolució	
• Té	una	escolta	activa	

	
L’acompanyament	a	Basket	Beat	
	
Basket	Beat	es	posiciona	des	d’una	perspectiva	de	l’educació	social,	fet	que	constata	l’ús	del	
terme	acompanyament	socioeducatiu	per	a	referir-se	a	les	seves	pràctiques.	Aragay	considera	
que	“la	idea	d’acompanyar	–	en	tant	que	caminar	al	costat	d’algú	que	va	cap	a	seu	objectiu	–	és	
una	de	les	principals	aportacions	que	hem	de	fer	des	de	l’educació	social”	(Aragay,	2017).	
Segons	el	que	publica	l’autor	del	llibre,	l’objectiu	principal	de	la	metodologia	Basket	Beat	és	
“acompanyar	a	les	persones	(...)	en	el	seu	desenvolupament	personal	des	de	l’emancipació”	
(Aragay,	2017).	Pren	com	a	referència	explícita	la	mirada	de	l’acompanyament	proposada	per	
Planella,	així	com	els	seus	fonaments.		
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En	el	 seu	 llibre	 “Les	arts	comunitàries	des	de	 l'educació	 social.	L'experiència	Basket	Beat”	 fa	
referència	en	diferents	moments	a	aquesta	mirada	de	l’acompanyament	socioeducatiu	des	de	
la	qual	es	proposa	treballar	en	la	metodologia.	Algunes	de	les	idees	principals	que	s’hi	poden	
veure	reflectides	són	les	següents:	

	
El	reconeixement	de	l’altre	
“...	és	interessant	l’aportació	que	des	del	camp	de	la	musicoteràpia	ens	fa	Altshuler	amb	
el	Principi	ISO.	Aquest,	explicava	que	la	utilització	de	música	idèntica	a	l’estat	d’ànim	
del	 pacient	 era	 útil	 per	 facilitar	 la	 resposta	 emocional	 i	mental	 del	 pacient.	 A	més,	
aquest	fet	ens	permet	col·locar-nos	en	termes	d’horitzontalitat	entra	acompanyants	i	
acompanyats.”		
“Ens	agrada	[...]	confiar	sistemàticament	en	els	grups.	Ens	prescrivim	la	confiança.	[...]	
si	confiem	en	el	grup	i	en	les	persones	que	el	formen,	permetrem	que	coses	positives	
puguin	succeir.”		
	
La	participació	activa	
“Considerem	que	és	essencial	 entendre	 fenòmens	 com	 la	participació	 i	 l’autonomia	
com	un	procés	més	que	com	un	objectiu.”		
“L’educació	social	ha	d’entendre	 i	 fomentar	processos	d’ensenyament-aprenentatge	
basats	en	l’acompanyament,	en	la	generació	de	sabers	i	en	la	capacitat	de	l’educand	
perquè	participi	i	lideri	la	construcció	de	si	mateix	i	del	seu	entorn.”	
	
La	circulació	de	la	paraula	
“És	més	difícil	–	com	a	dinamitzadors	–	estar	en	silenci	que	parlar,	parlar	 fluix	que	
cridar	i,	en	definitiva,	acompanyar	que	dirigir.”	P.220	
“El	nostre	procés	com	a	acompanyants	del	procés	ha	d’estar	al	servei	de	totes	les	coses	
que	succeeixen	al	moment	[...]	freqüentment	realitzem	preguntes,	donem	la	paraula	al	
grup	i	ens	quedem	en	silenci	perquè	els	participants	estructurin	i	verbalitzin	les	seves	
observacions,	sensacions,	emocions,	actituds	o	pensaments”		
Recursos:	 Silenci:	 promoure	 la	 paraula	 i	 accions	 culturals	 dels	 participants;	
observació,	canvis	de	posició	i	realització	de	preguntes.	
	
La	idea	d’itinerari	
“Preferim	els	processos	llargs	on	podem	generar	vincles.”	

	
La	comunitat	
“El	grup	com	a	espai	transversal	d’aprenentatge	i	acompanyament”	
“El	grup	és	a	la	vegada	espai	i	estratègia	per	a	l’acompanyament	i	el	desenvolupament	
del	mateix	grup,	així	com	dels	seus	individus”	

	
Capacitats	de	la	persona	acompanyant	
	

Competències	d’una	persona	acompanyant:	voluntat	i	desig	de	formar-se;	reflexió	i	supervisió;	
seguretat	i	humilitat	en	la	seva	tasca;	capacitat	d’exposar-se	i	capacitat	camaleònica	per	poder	
ser,	actuar	o	 intervenir	de	diferents	maneres;	profunda	humanitat	 i	amor;	cor	cos	 i	 cervell	
espiritualitat	i	cultura;	servitud,	confiança,	acceptació	i	resignació;	passió,	pensament	polític,	
posicionament,	exigència	i	amor.		
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Marc	metodològic	
	

Metodologia	de	la	investigació	
	
En	primera	 instància,	ha	 calgut	 fer	una	 revisió	de	 la	bibliografia	escrita	 fins	al	moment	en	
relació	a	la	temàtica,	l’acompanyament	en	l’àmbit	social	i,	en	particular	també,	en	el	context	
de	 la	 Mediació	 Artística	 i	 Basket	 Beat	 constituint	 així	 un	 marc	 teòric	 de	 partida	 per	 a	 la	
investigació.	 A	 més	 a	 més,	 també	 s’ha	 fet	 una	 recerca	 teòrica	 del	 context	 en	 el	 qual	 es	
desenvolupa	la	investigació.	
	

Investigació	qualitativa	

Aquesta	 investigació	 es	 basa	 en	 la	 metodologia	 de	 recerca	 qualitativa.	 La	 metodologia	
qualitativa	és	 la	utilitzada	principalment	en	 l‘àmbit	de	 les	 ciències	 socials,	 ja	que	 té	 com	a	
objectiu	l’estudi	fenomenològic	de	la	vida	social,	de	la	conducta	humana.	

Aquesta	metodologia,	de	caràcter	humanista,	apareix	al	segle	XX	com	a	resposta	a	la	necessitat	
de	 trobar	 una	 nova	 manera	 d’estudiar	 aquelles	 ciències	 centrades	 en	 la	 persona,	 en	 el	
llenguatge,	la	cultura,	les	societats,	el	comportament	i	la	ment	humanes.	Suposa	una	crítica	a	
la	 quantificació	 i	 al	 positivisme,	 provinents	 de	 les	 ciències	 naturals,	 que	 s’allunyen	 de	 la	
comprensió	dels	motius	i	creences	que	hi	ha	darrere	del	comportament	humà	(Riba,	2007).	

La	 investigació	 qualitativa	 és	 de	 caràcter	 inductiu,	 és	 a	 dir,	 parteix	 de	 les	 dades	 concretes	
obtingudes	 a	 partir	 de	 l’observació	 i	 l’experiència	 per	 a	 elaborar	 conceptes,	 teories	 i	
comprensions	de	successos	socials.	Té	un	disseny	flexible	i	parteix	d’interrogants	vagament	
formulats,	 sense	 abandonar	 la	 sistematització	 d’aquest.	 A	 més	 a	 més,	 al	 contrari	 del	 que	
succeeix	en	els	mètodes	quantitatius,	les	persones	es	veuen	des	d’una	perspectiva	holística,	
considerant-les	 amb	 els	 grups	 i	 els	 contextos	 com	 un	 tot,	 buscant	 entendre	 de	 manera	
detallada	les	perspectives	de	les	persones	(Taylor	R.,	1997).	

Un	dels	models	d’investigació	que	trobem	en	el	marc	mètodes	qualitatius,	és	l’estudi	de	cas.		
	
L’estudi	de	cas	

L’estudi	de	cas	és	la	principal	estratègia	d’investigació	qualitativa	que	es	realitza	sobre	un	cas	
o	varis	escollits	específicament.	Tal	com	explica	Gutiérrez	ho	fa	“mitjançant	la	immersió	de	
l’investigador	en	un	context	determinat,	amb	l’objectiu	d’analitzar	i	descriure	intensament	els	
diferents	 aspectes	d’un	mateix	 fenomen	 i	desenvolupar	 teories	que	 l’expliquin”	 (Gutiérrez,	
2005).	

L’objectiu	 de	 l‘estudi	 de	 cas	 no	 és	 generalitzar	 les	 conclusions	 extretes	 i	 poder-les	 fer	
extrapolables	 a	 altres	 casos,	 sinó	 determinar	 la	 singularitat	 del	 cas	 amb	 el	 seu	 context	 i	
característiques	particulars	en	profunditat	(Gutiérrez,	2005).	

Les	principals	característiques	de	l’estudi	de	cas,	segons	Gutiérrez,	serien	les	següents:	

1. Cada	cas	té	vida	pròpia,	és	particular	i	únic.	
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2. El	seu	estudi	permet	fer	visibles	els	problemes	i	els	temes	d’investigació.	
3. No	hi	ha	hipòtesis	prèvies,	sinó	centres	d’interès	inicials	que	poden	ser	reformulats	

durant	el	procés	d’estudi.	
4. El	seu	disseny	 i	desenvolupament	té,	per	 tant,	un	caràcter	emergent	o	progressiu,	 i	

inductiu.	
5. L’investigador,	com	a	eix	central	de	la	investigació,	cal	que	compti	amb	prou	atenció,	

receptivitat	 i	 intuïció	 per	 a	 reorientar,	 en	 el	 seu	 cas,	 la	 investigació,	 captar	 les	
estructures	de	significat	pròpies	de	cada	cas	i	explicar-les.	

6. Tot	 i	que	s’apliquin	altres	mitjans	de	recollida	de	dades,	el	 treball	de	camp	es	basa,	
sobretot,	en	l’observació.	

7. L’anàlisi	de	les	dades	té	un	caràcter	interpretatiu	en	tant	que	s’explica	la	informació	
aportada	a	l’estudi	i	es	treballa	amb	qüestions	de	significats.	

8. Per	a	reforçar	la	validesa	i	el	rigor	dels	resultats,	es	recorre	a	la	triangulació	de	dades	
obtingudes	a	partir	de:	diferents	participants,	diferents	mitjans	d’exploració	i	diferents	
fases	de	l’estudi.	

9. La	presentació	de	resultats	es	realitza	mitjançant	 l’elaboració	d’informes	(parcials	 i	
final)	el	contingut	del	qual	no	es	limita	només	a	exposar	resultats	breus,	sinó	que	ha	
de	comunicar	als	lectors	com	han	transcorregut	els	fets	perquè	aquests	puguin	tenir	
una	experiència	d’allò	esdevingut.	

10. L’estudi	d’un	cas	no	pretén	la	generalització	de	conclusions,	sinó	potenciar	que	cada	
lector	elabori	les	seves	pròpies	a	partir	de	la	lectura	dels	informes.	

Així	doncs,	es	pren	com	tècnica	base,	l’estudi	de	cas	i,	concretament,	l’observació	participant	
en	aquest.	Amb	la	voluntat	d’ampliar	i	triangular	la	informació	obtinguda,	però,	es	combina	
també	amb	altres	tècniques.	Per	una	banda,	amb	estratègies	del	mètode	d’Investigació	Basada	
en	 les	Arts	 (IBA)	per	 a	 la	 recollida	de	dades	dels	participants	dels	 tallers	 i,	 per	 altra,	 amb	
entrevistes	semi-estructurades	als	professionals	relacionats	amb	l’àmbit	de	la	investigació.	
	
L’observació	participant	
	
La	principal	tècnica	utilitzada	per	a	la	recollida	de	dades	en	l’estudi	de	cas	és	l’observació.	En	
aquest	cas	concret,	es	tracta	d’observació	participant.	
Aquesta	 tècnica	 permet	 l’observació	 i	 el	 diàleg	 propers	 per	 a	 conèixer	 l’activitat	 i	 la	
interpretació	de	les	persones	observades	sobre	les	sessions	vivint	en	aquell	moment,	salvant	
les	distàncies	pel	context,	les	mateixes	experiències	que	les	persones	participants.	(Fàbregues,	
2010).	
	

L’entrevista	semi-estructurada	

	
L’entrevista	 semi-estructurada	 és	 una	 tècnica	 mixta	 a	 cavall	 entre	 l’estructurada	 i	 la	 no	
estructurada.	 Si	 bé	 és	 cert	 que	 té	 un	 guió	 amb	 preguntes	 definides	 per	 l’entrevistador/a	
prèviament,	 és	 alhora	 flexible	 i	 oberta	 donant	 llibertat	 a	 l’entrevistador	 a	 canviar-les,	
d’adaptar-les	segons	les	necessitats,	les	aportacions	que	fa	el	subjecte,	els	dubtes	i	necessitat	
d’aprofundir	que	van	sorgint,	etc.	(Hammer,	Dean	i	Wildavsky,	1990).	
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La	Investigació	Basada	en	les	Arts	(IBA)	
	
Considero	coherent,	en	ressonància	amb	la	Mediació	Artística,	utilitzar	una	eina	de	recerca	
que	doni	valor	a	les	arts	més	enllà	de	l’experiència	estètica.	És	per	això	que	he	decidit	incloure	
el	mètode	d’Investigació	Basada	en	les	Arts.	
	

“El	moviment	denominat	Investigació	Basada	en	les	Arts	(IBA)	(Arts	Based	Research	–
ABR-	en	anglès)	es	va	 iniciar	com	a	part	del	gir	narratiu	 (Conelly	i	Clandinin,	1995,	
2000;	Lawler,	2002)	en	 la	recerca	en	Ciències	Socials	a	principis	dels	anys	80	 i	que	
vincula,	a	partir	d'una	doble	relació,	la	recerca	amb	les	arts.	D'una	banda,	des	d'una	
instància	epistemològica-metodològica,	 des	 de	 la	 qual	 es	 qüestionen	 les	
formes	hegemòniques	de	 recerca	 centrades	 en	 l'aplicació	 de	 procediments	 que	 ‘fan	
parlar’	a	la	realitat;	i	per	una	altra,	mitjançant	la	utilització	de	procediments	artístics	
(literaris,	 visuals,	performatives,	 musicals)	 per	 a	 donar	 compte	 dels	 fenòmens	 i	
experiències	a	les	quals	es	dirigeix	l'estudi	en	qüestió.”	(Hernández,	2008)	

	
Tal	 com	comenta	Fernando	Hernández,	basant-se	en	 idees	de	Weber	 i	Mitchell	 (2004),	 les	
fortaleses	de	la	Investigació	Basada	en	les	Arts	serien:	
	

- Reflexivitat:	connecta	les	distàncies	entre	el	jo	i	el	nosaltres,	actuant	com	a	mirall.	
- Pot	 ser	 utilitzat	 per	 a	 capturar	 allò	 inefable,	 allò	 que	 resulta	 difícil	 posar-ho	 en	

paraules.		
- És	memorable:	 no	 pot	 ser	 fàcilment	 ignorada-	 demana	 la	 nostra	 atenció	 sensorial,	

emocional	i	intel·lectual.	
- Pot	ser	utilitzada	de	manera	holística	combinant	la	totalitat	i	la	part	d’allò	que	veiem.	
- A	través	d’un	detall	i	un	context	visual,	se’ns	mostra	per	què	i	com	estudiar	allò	que	

d’una	persona	pot	ressonar	a	la	vida	de	moltes	altres.	
- Mitjançant	metàfores	i	símbols,	es	pot	mediar	teoria	de	manera	elegant	i	eloqüent.	
- Fa	que	 allò	 ordinari	 aparegui	 extraordinari,	 en	 la	mesura	 en	què	provoca,	 invoca	 i	

trenca	resistències,	portant-nos	a	considerar	noves	maneres	de	veure	o	fer	les	coses.	
- Entranya	corporificació	i	provoca	respostes	corporificades.	
- Pot	ser	més	accessible	que	moltes	formes	de	discurs	acadèmic.		
- Fa	d’allò	personal	social,	i	d’allò	privat	públic.		
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Disseny	de	la	investigació	
	

L’estudi	de	cas	
	
Concretament,	es	tracta	d’un	estudi	del	grup	considerat	d’homes	participants	dels	tallers	de	
Basket	Beat	al	mòdul	DAE	del	centre	Penitenciari	Brians	2	complementat	amb	el	punt	de	vista	
de	professionals	del	sector.	
	

L’observació	participant	
	
Al	 tractar-se	 d’una	 observació	 participant,	 la	 investigadora	 es	 trobarà	 immersa	 en	 la	
quotidianitat	del	grup	com	a	estudiant	en	pràctiques	al	taller	de	Basket	Beat	al	centre	durant	
un	període	extens	de	manera	regular.	
	
L’observació	regular	es	durà	a	terme	en	el	màxim	de	tallers	regulars	possibles	de	Basket	Beat.	
Es	 considera	 imprescindible	 l’assistència	 a	 aquells	 realitzats	 en	 el	 Centre	 Penitenciari	 de	
Brians	2	i	es	procurarà	assistir	almenys	una	vegada	als	que	es	realitzen	a	la	presó	d’Andorra.	
De	la	mateixa	manera,	s’assistirà	a	altres	tallers	regulars	i	puntuals	que	es	duguin	a	terme	per	
part	de	l’entitat.	S’estima	que	l’observació	tindrà	una	durada	aproximada	de	4	mesos.		
	
Es	comptarà	amb	 l’ajuda	d’un	quadern	de	camp	que	recollirà	 l’experiència	de	 les	diferents	
sessions	i	processos.	
	

Les	entrevistes	semi-estructurades	
	
Les	 entrevistes	 semi-estructurades	 es	 té	 previst	 realitzar-les	 a	 quatre	 professionals	
relacionats	 directament	 o	 bé	 amb	 la	 temàtica	 i	 o	 bé	 amb	 el	 grup	 d’estudi.	 Es	 buscarà	
entrevistar	 a	persones	que	puguin	 veure	 l’acompanyament	des	de	diferents	perspectives	 i	
experiències	i	trajectòries	professionals	per	a	enriquir	la	mirada	del	terme.	
Proposta	de	professionals	a	entrevistar5:	
	

• Professional	 de	 la	 Mediació	 Artística:	 entrevista	 a	 Ascensión	 Moreno	 en	 relació	 a	
l’acompanyament	des	de	la	teoria.	à	Doctora	en	Belles	Arts,	artterapeuta,	llicenciada	
en	pedagogia	i	educadora	social.		

• Professional	 de	 Basket	 Beat:	 entrevista	 a	 Josep	 Maria	 Aragay	 en	 relació	 a	
l’acompanyament	 des	 de	 la	 teoria.	 à	 Integrador	 social,	 educador	 social	 i	
musicoterapeuta	especialitzat	en	l’ús	de	les	arts.	

• Professional	de	Basket	Beat:	entrevista	al	David	Sitges,	educador	dels	tallers	de	Basket	
Beat	a	Brians	2.	à	Músic,	màster	en	musicoteràpia	i	llicenciat	en	filosofia.	

• Professional	de	l’educació	del	mòdul	DAE	de	Brians	2:	entrevista	al	Javi,	educador	del	
DAE	de	Brians	2.	à	Educador	Social	

	

	
5	Annexa	1:	Guia	d’entrevista	per	als	professionals	
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La	Investigació	Basada	en	les	Arts	
	
Pel	que	fa	al	mètode	proposat,	es	pren	com	a	referència	l’adaptació	d’aquest	feta	per	Marta	
Román	(2016)	durant	la	investigació	al	Centre	Penitenciari	Wad	Ras	de	Barcelona	en	el	marc	
del	Màster	de	Mediació	Artística.	El	plantejament	realitzat	per	Román	a	través	del	collage	va	
ser	el	següent:	
	

1. Elaboració	de	collages	individuals	responent	a	una	pregunta:	Què	és	Basket	Beat	per	a	
tu?,	que	es	tanca	amb	la	posada	en	comú.	

2. Elaboració	del	triangle	grupal	a	partir	dels	conceptes	que	han	sorgit	a	 la	posada	en	
comú	

3. Creació	de	la	gràfica	de	tendències	
	
A	partir	d’aquesta	proposta,	es	planteja	l’adequació	d’aquesta	a	les	necessitats	concretes	de	la	
present	investigació:	
	

1. Elaboració	de	collages	individuals	responent	a	la	pregunta:	Què	t’ajuda/t’ha	ajudat	de	
Basket	Beat?	

2. Posada	 en	 comú	 mentre	 dels	 collages	 elaborats	 per	 part	 dels	 participants	 i	 lliure	
debat/diàleg	al	respecte	si	sorgeix.	

	

El	calendari	previst	

	

GENER	
-	Revisió	bibliogràfica	

-	Observació	participant	

FEBRER	
-	Revisió	bibliogràfica	

-	Observació	participant		

MARÇ	

-	Revisió	bibliogràfica	

-	Entrevistes	Ascensión,	Josep	Maria	i	David	

-	Observació	participant	+	notes	de	camp	

ABRIL	

-	Entrevista	al	professional	del	DAE	

-	IBA	

-	Observació	participant	+	notes	de	camp	

-	Transcripció	entrevistes	

MAIG	
-	Anàlisi	i	comparació	de	les	dades	recollides	

-	Proposta	de	projecte	

JUNY	
-	Conclusions	

-	Proposta	de	projecte	
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Desenvolupament	de	la	investigació	
	
	
Així	 doncs,	 tenint	 en	 compte	 el	 disseny	 establert	 per	 a	 la	 investigació,	 en	 aquest	 punt	 es	
presenta	com	ha	estat	el	desenvolupament	real	d’aquesta.	
	
En	primer	lloc,	s’ha	fet	una	revisió	bibliogràfica	en	relació	al	concepte	de	l’acompanyament	
socioeducatiu	 en	 l’àmbit	 social	 i	 concretament	 en	 el	 context	 en	 el	 qual	 es	 desenvolupa	 la	
investigació.	S’ha	 trobat	que	es	 tracta	d’un	concepte	completament	arrelat	a	 les	pràctiques	
socials	tot	i	el	poc	temps	que	fa	que	s’ha	adoptat	la	perspectiva.	Per	altra	banda,	s’ha	detectat	
poca	varietat	d’autors	que	hagin	elaborat	investigacions	al	respecte	en	l’àmbit	de	l’educació	i	
el	 treball	 social	 i	 una	 baixa	 concreció	 en	 l’àmbit	 dels	 estudis	 i	 pràctiques	 de	 la	 mediació	
artística.	
	
Al	mateix	temps,	s’ha	fet	recerca	teòrica	sobre	el	context	en	el	qual	s’emmarca	la	investigació,	
determinant	així	els	aspectes	fonamentals	de	la	mediació	artística,	el	projecte	Basket	Beat	i	els	
centres	penitenciaris	i	les	persones	privades	de	llibertat,	sobretot	en	el	context	català.	
	
Pel	que	fa	a	la	recollida	de	dades,	posteriorment,	s’ha	iniciat	l’observació	participant	als	tallers	
de	Basket	Beat	de	manera	regular	arrel	de	 les	pràctiques	del	màster	realitzades	a	 l’entitat.	
Aquesta	situació	ha	permès	crear	prèviament	un	vincle	i	espai	de	comoditat	i	confiança	tant	
amb	els	educadors	 com	els	participants	dels	 tallers,	de	manera	que	no	s’ha	 fet	estranya	 la	
presència	de	la	investigadora.	El	rol	desenvolupat	en	les	sessions	s’ha	anat	combinant	entre	la	
total	participació	com	a	un	membre	més	de	l’activitat	fins	a	la	pura	observació	en	l’espai	fora	
del	cercle.	
	
Igual	que	la	manera	de	participar	i	observar	en	els	tallers	ha	anat	evolucionant	al	llarg	de	les	
sessions,	a	mesura	que	s’anava	definint	clarament	la	proposta	d’investigació,	també	s’han	anat	
acurant	els	aspectes	observats	i	s’han	acabat	relacionant	exclusivament	amb	els	fonaments	de	
l’acompanyament	establerts	prèviament	en	el	marc	teòric.	S’ha	comptat	també,	com	a	valor	
afegit,	amb	l’oportunitat	de	compartir	les	observacions	amb	altres	estudiants	de	pràctiques	i	
els	educadors	de	Basket	Beat.	
	
S’ha	dut	 a	 terme,	 finalment,	 a	quatre	grups:	dos	grups	de	25	 infants	de	5è	de	primària	de	
l’escola	 Pepa	 Colomer	 del	 Prat	 de	 Llobregat,	 un	 grup	 d’entre	 5	 i	 7	 persones	 adultes	 amb	
diagnosis	de	salut	mental	a	Sant	Feliu	de	Llobregat	i	un	grup	d’entre	5	i	10	interns	del	Centre	
Penitenciari	 Brians	 2.	 Els	 quatre	 tallers	 han	 estat	 liderats	 per	 dos	 educadors	 diferents	 de	
l’Associació	Basket	Beat,	Josep	Maria	Aragay	i	David	Sitges.	A	més	a	més,	s’ha	pogut	assistir	
també	a	un	gran	nombre	de	tallers,	formacions	i	jornades	de	l’associació	de	manera	puntual,	
observant	així	una	gran	varietat	de	grups,	col·lectius	i	professionals.	
	
L’observació	 participant	 ha	 tingut	 una	 durada	 de	 15	 setmanes,	 amb	una	 participació	 a	 un	
mínim	 de	 quatre	 tallers	 setmanals	 regulars	 i	 d’altres	 de	 puntuals	 sumant	 un	 total	 de	 39	
sessions.		
	
En	 relació	 a	 les	 entrevistes	previstes	 a	 les	persones	professionals	del	 context,	 s’han	pogut	
realitzar	les	quatre	sense	cap	entrebanc.	Les	guia	de	preguntes	d’aquestes	s’han	basat,	de	la	
mateixa	manera	que	les	observacions,	en	els	fonaments	de	l’acompanyament	socioeducatiu,	
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deixant,	però,	llibertat	de	resposta	i	aprofundiment	per	part	de	l’entrevistadora.	A	més	a	més,	
s’han	fet	servir	com	a	font	d’informació	per	a	recollir	dades	sobre	el	context	de	la	investigació	
i,	concretament,	sobre	les	persones	privades	de	llibertat.	
	
La	Investigació	Basada	en	les	Arts	s’ha	pogut	dur	a	terme	amb	els	participants	del	taller	de	
Basket	Beat	al	DAE	de	Brians	2	en	l’horari	d’una	de	les	sessions	setmanals	d’aquest.	Per	tant,	
s’ha	 hagut	 d’adaptar	 aquesta	 a	 la	 temporització	 del	 taller.	 Tot	 i	 la	 poca	 regularitat	 de	
participació	 que	 hi	 ha	 en	 el	 taller	 de	 manera	 natural,	 s’ha	 pogut	 fer	 l’avaluació	 amb	 4	
participants	que	hi	han	assistit	al	llarg	de	moltes	sessions	i	un	altre	que	ha	assistit	a	poques.	
S’ha	 comptat	 in	 situ	 amb	 el	 suport	 d’un	 altre	 estudiant	 de	 pràctiques	 del	 màster	 de	
musicoteràpia	que	també	ha	volgut	participar	en	la	proposta.	
	
La	proposta	metodològica	plantejada	a	través	del	collage	ha	estat	acceptada	tant	pel	centre	
com	pels	participants	sense	cap	problema	i	s’ha	pogut	desenvolupar	tal	com	estava	prevista.	
El	 centre	 ha	 proporcionat,	 fins	 i	 tot,	 material	 per	 a	 complementar	 el	 portat	 i	 ha	 facilitat	
l’entrada	 del	material	 d’enregistrament	 al	 centre	 penitenciari	 per	 a	 gravar	 sonorament	 la	
posada	en	comú	dels	participants	de	la	pràctica.	
	
Com	a	pas	previ	a	l’anàlisi	de	les	dades,	s’han	transcrit	de	manera	literal	totes	les	entrevistes	i	
s’han	classificat	les	observacions	en	taules.		
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Anàlisi	i	interpretació	de	les	dades	
	
	
En	aquest	punt	s’exposa	l’anàlisi	de	les	dades	recollides	amb	les	diferents	eines:	les	entrevistes	
a	 professionals,	 l’observació	 participant	 i	 la	 Investigació	 Basada	 en	 les	 Arts	 amb	 els	
participants	del	taller	de	Basket	Beat	al	DAE	de	Brians	2.	
	
Per	 a	 facilitar	 l’anàlisi	 de	 les	 entrevistes6 ,	 prèviament	 s’ha	 elaborat	 un	 conjunt	 de	mapes	
mentals	en	relació	a	cada	 fonament	de	 l’acompanyament	establerts	prèviament	en	el	marc	
teòric	i	cada	resposta	obtinguda.	De	la	mateixa	manera,	s’han	ordenat	les	notes	de	camp7	de	
l’observació	participant	per	tal	de	classificar-les	en	base	als	fonaments.		
	
Tot	 i	mantenir	 l’anàlisi	 amb	 la	 separació	de	 les	diferents	 categories	establertes	en	el	marc	
teòric,	els	fonaments	estan	estretament	lligats	entre	sí	i	que	es	relacionen	contínuament	els	
uns	amb	els	altres	essent	difícil	a	vegades	no	parlar	d’un	sense	l’altre.	
	
S’ha	considerat	oportú	tenir	en	compte	per	a	l’anàlisi	les	dades	obtingudes	durant	l’observació	
participant	dels	tallers,	més	enllà	dels	realitzats	als	centres	penitenciaris,	ja	que	és	en	aquests	
on	s’ha	pogut	observar	elements	determinants	relacionats	amb	la	metodologia	Basket	Beat	i	
l’acompanyament	socioeducatiu.	
	
Per	 a	 dur	 a	 terme	 l’anàlisi	 de	 les	 dades	 de	 manera	 ordenada	 i	 que	 permeti	 identificar	 i	
relacionar	els	aspectes	comentats	en	les	entrevistes	i	observats	en	la	pràctica,	s’han	identificat	
els	 conceptes	 fonamentals	en	base	a	 les	 respostes	obtingudes	per	part	dels	professionals	 i	
s’han	establert	així	una	sèrie	de	subcategories.	
	
A	 més	 a	 més,	 pel	 que	 fa	 al	 concepte	 d’acompanyament	 i	 les	 respostes	 relacionades	
concretament	amb	les	persones	privades	de	llibertat	de	les	entrevistes,	també	s’han	elaborat	
mapes	mentals.	 En	el	 cas	de	 l’acompanyament	 socioeducatiu	 en	 la	pràctica	de	 la	mediació	
artística	 es	 dedica	 un	 espai	 específic	 a	 l’anàlisi	 d’aquest;	 per	 altra	 banda,	 en	 relació	 a	 les	
persones	privades	de	llibertat,	l’anàlisi	s’inclou	ja	dins	dels	fonaments.	
	
Per	a	l’anàlisi	dels	collages	duts	a	terme	en	el	marc	de	la	Investigació	Basada	en	les	Arts8	amb	
els	 participants	 del	 taller	 de	 Basket	 Beat	 al	 DAE	 de	 Brians	 2,	 es	 busquen	 a	 posterior	 els	
indicadors	 que	 mostrin	 els	 punts	 de	 relació	 entre	 les	 expressions	 dels	 participants	 en	 la	
posada	en	comú	i	els	fonaments	de	l’acompanyament	analitzats	a	partir	de	les	entrevistes	i	
l’observació	participant.	
	

Les	cites	i	observacions	de	les	dades	es	faran	d’acord	amb	la	següent	llegenda:	
	
	
	
	
	

	
6	Annexa	2:	Transcripció	de	les	entrevistes	
7	Annexa	3:	Notes	de	camp	destacades	i	utilitzades	per	a	la	investigació	
8	Annexa	4:	Material	de	la	Investigació	Basada	en	les	Arts	
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FONT	 ABREVIACIONS	 SIMBOLOGIA	

Cites	de	les	entrevistes	 E.x	
La	x	fa	referència	al	número	
d’entrevistat	

Cites	i	observacions	de	
l’observació	participant	

O.y.x	
	
O.B.x	(Brians	2)	
O.S.x	(Salut	Mental)	
O.P.x	(Pepa	Colomer)	
O.A.x	(Altres	tallers	i	
formacions)	

La	x	fa	referència	al	número	
de	sessió.	
	
La	y	fa	referència	al	nom	de	
l’espai/col·lectiu	on	es	va	
fer	la	sessió	
	

Cites	i	observacions	de	la	
IBA	

IBA.x	
La	x	fa	referència	al	
participant	al	qual	es	
refereix	la	cita	o	observació	

Taula	3	-	Elaboració	pròpia:	llegenda	de	les	dades	
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Anàlisi	 de	 les	 entrevistes	 i	 l’observació	 participant:	 L’acompanyament	

socioeducatiu	en	la	pràctica	de	la	mediació	artística	

Imatge	6	-	Elaboració	pròpia:	L'acompanyament	en	la	pràctica	de	la	mediació	artística	segons	l'E.1	
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Imatge	8	-	Elaboració	pròpia:	l’acompanyament	en	la	pràctica	de	la	mediació	artística	segons	l’E.2	

Imatge	7	-	Elaboració	pròpia:	l’acompanyament	en	la	pràctica	de	la	mediació	artística	segons	l’E.3	
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En	relació	al	concepte	d’acompanyament	socioeducatiu	en	l’àmbit	de	la	mediació	artística,	cal	
recollir	les	aportacions	fetes	pels	professionals	que	treballen	i	investiguen	en	el	camp.	
	
L’E.1	defineix	la	pròpia	visió	de	l’acompanyament	com	a	professional	de	la	mediació	artística	
de	la	següent	manera:	
	

“Acompanyar	 en	 mediació	 artística	 és	estar	 present	en	 els	 espais	 de	
creació,	coneixent	a	 totes	 les	persones	que	participen,	acollint	el	que	es	produeixi,	
amb	respecte	cap	 a	 les	 persones	 i	 les	 seves	 representacions,	 ja	 siguin	 plàstiques,	
visuals,	 corporals,	 musicals,	 verbals,	 etc.,	 amb	 empatia,	sense	 jutjar,	ajudant	però	
no	substituint	a	 la	 persona	 en	 la	 presa	 de	 decisions,	consensuant	 objectius	i	
relacionant-nos	 de	 forma	horitzontal;	 tot	 això	 sense	 oblidar	 que	 la	 mediadora	
artística	és	la	líder	del	projecte,	la	professional,	i	no	confondre	el	seu	rol	amb	el	d’una	
participant	més.	És	la	responsable	de	la	bona	marxa	del	taller,	de	posar	límits	quan	
sigui	necessari,	de	que	l’espai	sigui	segur.	Han	de	confiar	tant	en	nosaltres	com	en	
que	 les	 persones	 estan	 segures	 en	 els	 tallers.	 Per	 això	 s’ha	 de	 respectar	
la	confidencialitat,	tenir	cura	que	no	hi	hagi	judicis	ni	interpretacions	ni	exclusions.	
Hem	d’intentar	ser	coherents,	entre	el	que	fem,	el	que	diem	i	sentim.	
Cuido	especialment	els	vincles,	i	no	només	els	vincles	entre	la	mediadora	artística	i	
cada	persona,	sinó	també	que	creixin	vincles	entre	els	participants,	acceptant	que	es	
produiran	 situacions	 de	 disconformitat,	 de	crisi,	 així	 com	 altres	 d’afecte.	 Intento	
mantenir	una	distància	professional	òptima,	mantenint	els	límits	de	lo	personal	però	
sent	a	la	vegada	propera.	
Per	 mi	 és	 fonamental	 centrar-nos	 en	les	 capacitats	de	 les	 persones	 amb	 que	
treballem.	 Evitar	 sempre	 veure-les	 de	 forma	 estereotipada	 i	 centrada	 en	 els	
problemes.”	(E.1)	

	
Per	a	l’E.2,	en	canvi,	el	terme	d’acompanyament	socioeducatiu	és	un	concepte	complex,	el	qual	
el	fa	qüestionar-se	i	posar	en	dubte	la	seva	pràctica	d’intervenció.	Pren	de	forma	explícita	com	
a	punt	de	partida	i	referència	els	fonaments	establerts	per	Planella	(2003).	
	
A	més	a	més,	proposa	complementar	la	perspectiva	amb	la	introducció	d’altres	conceptes	que	
li	serveixen	com	a	estratègia	d’intervenció	social.		
Per	una	banda,	destaca	l’ús	de	l’heteronímia,	entesa	com	a	“estar	al	servei	de	les	persones,	de	
totes	les	persones	que	hi	ha	al	grup	i	fer	un	esforç	aquí	perquè	sigui	realment	totes	(...)	i	estar	
al	servei	de	totes	les	coses	que	passen.”	(E.2)	
Per	altra	banda,	considera	que	l’acompanyament	té	a	veure	amb	el		
	

“posicionament	ideològic	o	polític,	que	és	estar	al	servei	de	totes	les	persones	i	de	tot	
el	que	passa,	i	de	l’educació.	Però	d’una	concepció	de	l’educació	molt	concreta,	una	
concepció	de	què	és	educació,	una	concepció	de	què	és	cultura,	una	concepció	de	què	
és	problemàtica	social.	(...)	Acompanyo	des	de	les	necessitats,	els	desitjos	del	grup,	
des	 de	 les	 coses	 que	 passen	 i	 des	 d’una	 coherència,	 o	 un	 servei	 a	 una	 manera	
d’entendre	l’educació.”	(E.2)	

	
Remarca	 també	 la	 idea	de	 la	planificació	de	 l’acompanyament	perquè	vagi	més	enllà	de	 la	
sessió	i	la	figura	del	professional	com	a	acompanyant.	
	



	 42	

“S’acompanya	en	les	hores	de	sessió,	quan	tu	estàs	en	contacte.	Però	crec	que	hem	de	
veure	 la	 nostra	 feina	 amb	 aquesta	 direccionalitat	 educativa,	 amb	 aquest	
plantejament	que	va	molt	més	enllà	del	que	passa	a	la	sessió,	a	l’aula	i	això	vol	dir	
tenint	en	compte	les	coses	que	passen	abans	i	les	coses	que	passen	després.	I	entre	
les	 coses	 que	 passen	 després,	 acompanyament	 socioeducatiu	 voldria	 dir	 posar	
llavors,	 planificar,	 programar,	 perquè	 les	 coses	 que	 han	 passat	 a	 la	 sessió	
de	Basket	Beat	puguin	passar	fora	de	la	sessió	de	Basket	Beat.”	
	

L’E.3	defineix	 l’acompanyament	des	de	 la	pràctica	com	a	un	sistema	d’interacció	amb	“una	
manera	 d’apropar-se	 a	 les	 persones	 que	 inclou	 relacionar-se	 d’una	 manera	 que	 és	 molt	
orgànica	i	molt	viva,	tenint	sempre	present	que	la	relació	no	és	unidireccional	sinó	que	sempre	
hi	ha	una	influència	de	les	dues	parts”	(E.3).		
	
A	més	a	més,	destaca	la	importància	de	posar	atenció	“a	les	necessitats	que	pugui	tenir	sense	
que	estiguin	explícites	(...)	i	sempre	tenint	en	compte	la	particularitat	de	la	persona	que	estàs	
acompanyant.”	(E.3)	
	 	



	 43	

La	proximitat	

Imatge	9	-	Elaboració	pròpia:	la	proximitat	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	10	-	Elaboració	pròpia:	la	proximitat	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	



	 44	

	
	 	

Imatge	11	-	Elaboració	pròpia:	la	proximitat	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	12	-	Elaboració	pròpia:	la	proximitat	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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Taula	4	–	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	a	la	proximitat	
	

	
La	proximitat	és	el	fonament	a	partir	del	qual	s’ha	obtingut	més	complexitat	de	respostes	a	
partir	de	les	entrevistes	als	professionals.	Si	bé	és	cert	que	hi	ha	hagut	una	gran	diversitat	de	
conceptes,	 la	 singularitat	dels	quals	 aporta	un	matís	o	un	altre	 a	 l’anàlisi,	 l’àmplia	majoria	
d’aquests	comparteixen	una	mateixa	idea	base	i	hi	ha	una	estreta	relació	entre	ells.		
	
El	vincle	i	la	confiança	
	
Tres	dels	professionals	entrevistats	han	destacat	la	importància	fonamental	de	la	creació	del	
vincle	 que	 s’estableix	 en	 els	 tallers	 de	 mediació	 artística.	 Dos	 d’aquests,	 el	 relacionen	
directament	amb	la	confiança.	
	

“Si	no	hi	ha	vincle,	no	hi	ha	educació:	si	l’altre	no	et	percep	com	una	persona	que	té	a	
veure	amb	tu,	en	la	que	es	pot	recolzar,	no	seràs	una	persona	de	referència	i	això	es	
marca	com	a	vincle”.	(E.4)	

	
L’E.3	coincideix	amb	aquesta	idea	i	mostra	l’estret	lligam	que	hi	ha	aquest	amb	la	confiança	
remarcant	la	necessitat	de	proximitat	en	aquest:	“És	essencial	que	perquè	hi	hagi	transferència	
de	coneixement,	confiança	o	transformació	hi	ha	d’haver	un	vincle	proper,	la	persona	t’ha	de	
tenir	confiança	bàsicament.”	De	la	mateixa	manera	ho	fa	l’E.1:	“la	confiança	forma	part	per	mi	

	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observació	 IBA	

Vincle	 X	 	 X	 X	 X	 X	

Confiança	 X	 	 X	 X	 X	 X	

Límits	 X	 X	 X	 	 	 	

Distància	

professional	

X	 X	 	 	 X	 	

Horitzontalitat	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Relacions	de	

poder	

X	 X	 X	 	 X	 	

Pedagogia	de	

l’amor	

	 X	 	 	 X	 X	

Contacte	 	 	 X	 	 X	 	

Equilibri	 	 X	 	 X	 	 	

Bidireccionalitat	 	 X	 X	 	 	 	

Transferència	de	

coneixement	

	 X	 X	 	 	 	

Coherència	 X	 	 	 	 	 	

Estratègia	 	 X	 	 	 	 	

Respecte	 	 	 X	 	 	 X	
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d’aquest	vincle,	o	 sigui,	 la	 confiança	vol	dir	que	som	persones	mínimament	coherents,	que	
diem	el	que	fem,	que	es	poden	enrefiar	de	nosaltres”.	
	
En	el	cas	de	 la	mediació	artística,	al	 treballar	amb	tallers	grupals,	 la	dificultat	de	 tenir	una	
relació	de	proximitat	augmenta,		
	

“són	tallers	amb	molta	gent	normalment,	però	igualment	es	pot	assolir	un	vincle	i	es	
pot	 veure	 que	 la	 gent	 confia	 en	 tu	 perquè	 tu	 els	 estàs	 mostrant	 en	 tot	 moment	
respecte	i	t’estàs	aproximant	de	manera	que	no	és	invasiva.”	(E.3)	

	
i	cal	cuidar-la	posant-hi	especial	atenció,	ja	que	s’estableix	relació	també	entre	els	membres	
del	grup:	“Cuido	especialment	els	vincles,	i	no	només	els	vincles	entre	la	mediadora	artística	i	
cada	persona,	sinó	també	que	creixin	vincles	entre	els	participants,	acceptant	que	es	produiran	
situacions	de	disconformitat,	de	crisi,	així	com	altres	d’afecte”(E.1).	
	
Des	de	l’observació	participant	s’ha	pogut	constatar	també	la	importància	de	la	creació	d’un	
vincle	positiu	tant	de	l’educador	amb	el	grup,	com	els	participants	entre	ells.	Un	clar	exemple	
és	l’estona	inicial	de	trobada,	abans	o	mentre	es	va	reunint	el	grup	per	a	començar	la	sessió,	
on	l’educadora	dedica	un	temps	a	fomentar	la	creació	del	vincle	apropant-se	als	participants	
de	manera	més	individualitzada	i	mostrant	interès	per	les	situacions	vitals	i	estàs	d’ànim	dels	
participants.	
	

- “L’arribada	 al	DAE	 comença	 amb	una	 benvinguda,	 un	 com	 estàs,	 un	 somriure,	 una	
“insistència”	a	participar	“	(O.B.3)	

- “Es	crea	una	complicitat	a	l’hora	de	tocar.”	(O.B.3)	
- “El	 D.	 Saluda	 als	 participants	 només	 arribar	 al	 mòdul,	 els	 pregunta	 com	 estan,	

s’interessa	pel	que	expliquen.”	(O.B.8)	
- “Improvització	com	a	espai	per	a	crear	vincles	amb	els	altres.”	(O.B.8)	
- D	–	“Qué	os	gusta	de	BB		

J	–	“Contacto	a	través	de	la	mirada.	Connexión	con	el	otro”	(O.B.9)	
- “Inici	 amb	 un	 espai	 d’acollida	 mentre	 va	 arribant	 tothom.	 Es	 crea	 un	 vincle,	 una	

oportunitat	de	saber/conèixer	les	persones	i	saber	com	estan.”	(O.B.11)	
- “En	arribar	hi	ha	una	tendència	a	saludar	efusivament	al	D,	als	estudiants	en	pràctiques	

i	a	l’educadora.”	(O.S.11)	
- JM	–	“Estás	bién	hoy?”	(a	una	participant)	(O.P.3)	
- “El	grup	confia	en	el	JM	i	respon	a	les	seves	propostes	positivament.”	(O.P.4)	
- “Abans	 d’entrar	 a	 l’espai,	 la	 M.	 Passa	 a	 saludar	 un	 per	 un	 els	 diferents	 grups	 i	

participants	que	hi	ha	a	fora	formats.”	(O.A.11)	
- “A	l’inici	de	la	sessió:	seiem,	com	estem,	presentem	si	hi	ha	algú	nou,	recordem	què	

hem	fet	fins	ara...	És	un	espai	de	trobada,	re	reconèixer-nos	com	a	grup.”	(O.A.11)	
	
En	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	cal	tenir	en	compte	un	aspecte	afegit	i	és	que	el	
context	penitenciari	és,	de	per	sí,	despersonalitzador.	Els	propis	 funcionaris	 i	educadors	es	
relacionen	amb	els	participants	amb	els	cognoms,	fet	que	promou	aquesta	despersonificació.	

	
“Hem	d’anar	molt	amb	compte	de	cuidar-ho	especialment	perquè	les	persones	que	
estan	allà,	viuen	allà,	estan	fora	del	seu	context,	no	tenen	les	persones	amb	les	que	es	
relacionen	 habitualment	 amb	 elles.	 (...)	 Si	 a	 més	 a	 més,	 el	 context	 no	 cuida	 que	
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aquesta	persona	és	un	subjecte	 i	que	és	una	persona	amb	 tot	el	que	això	 implica,	
després	 com	 s’ha	 de	 donar	 un	 procés	 de	 transformació	 i	 d’inclusió	 si	
m’he	despersonificat?	 (...)	 Són	 subjectes	 i	 els	 hem	 de	 tenir	 en	 compte	 com	 a	
persones.”	(E.1	

	
Els	límits	i	la	distància	professional	
	
La	relació	de	proximitat	entre	educadors/mediadors	i	participants	va	directament	lligada	amb	
el	fet	de	tenir	uns	límits	per	a	evitar	confusions	i	garantir	la	distància	professional	òptima.	
	

“És	importantíssim	que	els	límits	estiguin	clars,	que	siguin	coherents,	que	no	canviïn,	
que	 diem	 el	 que	 fem	 i	 que	 fem	 i	 el	 que	 diem...	 (...)	 També	 és	 important	 cuidar	 la	
distància	professional,	o	sigui	no	confondre’s:	que	estiguem	a	prop	no	vol	dir	que	
nosaltres	ens	col·loquem	en	el	mateix	rol	que	l’altre”.	(E.1)	
	

En	un	altre	moment	de	 l’entrevista,	 torna	a	remarcar	el	rol	de	 la	persona	professional:	 “La	
mediadora	artística	és	la	 líder	del	projecte,	 la	professional,	 i	no	confondre	el	seu	rol	amb	el	
d’una	participant	més.”	(E.1)	
	
L’E.2	exemplifica	a	partir	d’un	cas	conegut	com	la	proximitat	sobrepassa	el	límit	i	genera	un	
efecte	contrari.	
	

“Una	educadora	utilitzava	aquesta	proximitat	com	a	estratègia	com	clara	per	a	cridar	
l’atenció	de	l’altre.	I	això	li	jugava	a	la	contra,	jo	crec,	perquè	les	coses	es	confonien.	
Perquè	 nosaltres,	 encara	 que	 tinguem	 la	mateixa	 edat	 que	 la	 persona	 que	 estem	
acompanyant,	no	som	el	seu	amic.”	(E.2)	

	
Podem	constatar	que	 tot	professional	de	 l’àmbit	 social	 té	molt	 clar	que	hi	 ha	 la	necessitat	
d’establir	uns	límits,	però,	alhora,	esdevé	sovint	molt	complexa	i	de	difícil	concreció	a	l’hora	
de	posar-los	en	pràctica.	E.2	declara	que	“a	mi	em	costa	molt	més	posar	aquests	límits	a	un	
centre	on	hi	ha	persones	privades	de	llibertat,	perquè	són	adultes,	perquè	es	queden	tancades	
quan	 nosaltres	 marxem.”	 Afegeix	 també	 que	 la	 complexitat	 augmenta	 quan	 treballa	 amb	
persones	d’edat	propera:	
	

“Especialment	en	centre	penitenciari	amb	la	gent	no	els	has	d’explicar	la	vida,	sí	que	
haig	de	ser	molt	curós	entre	com	et	poses	a	prop	i	com	també	dius	la	teva	opinió	amb	
fermesa,	perquè	hi	ha	molts	abusos	de	poder,	es	diuen	moltes	coses	fora	de	lloc.	En	
aquesta	proximitat,	què	et	permets	permetre	i	què	has	de	tallar.	Jo	crec	que	aquesta	
és	la	dificultat.	I	més	amb	un	grup	que	està	privat	de	llibertat.”	(E.2)	

	
També	es	constaten	els	dubtes	del	propi	professional	a	l’hora	d’establir	els	límits	més	enllà	de	
les	sessions.	
	

“En	el	cas	de	trobar-me	amb	algú	fora	del	taller,	penso	què	faig?	Em	crea	una	mica	
d’impressió	i	una	mica	de	dir	ostres,	no	sé	si	estic	preparat	per...	Perquè	quina	ha	de	
ser	 la	 resposta	 en	 aquesta	 situació?	 Em	 causa	 una	mica	 de	 perplexitat,	 perquè	 jo	
d’entrada	tinc	molt	clar	que	jo	vaig	a	fer	una	feina	i	que	no	vull	establir	cap	vincle	
amb	ningú	en	principi,	però...”	(E.3).	
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Finalment,	tal	com	succeeix	en	qualsevol	treball	amb	persones,	no	hi	ha	una	única	resposta	ni	
solució	clares,	sinó	que	són	estratègies	flexibles	i	que	s’adapten	a	cada	situació	i	grup:	“Suposo	
que	dependria	molt	de	la	persona,	del	context,	de	mi,	del	moment	vital,	de	moltes	coses”	(E.3)	
	
Els	límits	es	regeixen	per	un	conjunt	de	normes,	presents	de	manera	més	o	menys	explícita.	Hi	
ha	professionals	que	tenen	la	necessitat	de	remarcar	que	aquestes	normes.	
	

“Des	 del	 nostre	 rol	 de	 mediador	 artístic	 també	 hem	 d’establir	 quin	és	el	 marc,	
quins	són	els	límits,	quines	són	les	normes,	que	és	el	que	poder	fer	i	que	no	podem	
fer	 i	 aquesta	és	funció	nostra	pel	 rol	de	 mediadors	 artístic.	 (...)	 Per	 mi	hi	 ha	uns	
mínims	i	aquests	mínims	són	molt	mínims:	no	agressió	a	la	persona,	no	agressió	a	les	
coses	ni	verbal	ni	física”	(E.1).	

	
D’altres,	consideren	que	no	cal	explicitar-les	per	a	que	hi	siguin	presents.	
	

“És	un	espai	que	té	unes	característiques	especials,	ens	posem	en	cercle,	ens	posem	
amb	una	pilota,	casi	té	un	punt	de	ritualista,	llavors	allà	hi	ha	unes,	no	sé	si	dir-li	lleis,	
però	uns	metaentendimientos	sobre	el	que	està	passant	allà	 i	quin	 rol	 té	 cadascú.”	
(E.3).	
	
“No	perquè	no	hi	hagi	carinyo	cap	a	les	persones	que	treballes,	sinó	per	no	confondre	
que	allà	estem	treballant	i	que	em	sembla	que	les	relacions	tenen	un	altre	tipus	de	
normes	no	escrites	que	em	sembla	que	hem	de	mantenir”	(E.2).	

	
Una	 opció	 que	 tindria	 en	 compte	 el	 protagonisme	 i	 participació	 de	 les	 persones	 en	
l’establiment	de	 límits	és	promoure	 i	 crear	unes	normes	comunes	de	manera	consensuada	
entre	participants	i	professional.		
	
En	l’observació	participant,	el	tema	dels	límits	ha	estat	difícil	de	constatar,	no	perquè	no	hi	
fossin	presents,	sinó	perquè	les	actituds	que	s’ha	percebut	dels	diferents	professionals,	han	
entrat	totalment	dins	la	coherència	del	rol	que	s’esperava	de	la	persona	mediadora/educadora	
i,	per	tant,	no	han	estat	un	element	en	el	qual	s’hagi	considerat	rellevant	a	destacar.	
	
L’equilibri	
	
L’E.2	 considera	 fonamental	 trobar	 un	 punt	 d’equilibri	 entre	 la	 proximitat	 i	 la	 distància	
professional	òptimes	per	al	desenvolupament	de	les	sessions:	
	

“És	 un	 dels	 temes	 més	 delicats	 i	 complicats,	 jo	 crec	 que	 en	 aquest	 cas	 és	 molt	
important	aquest	equilibri:	caòrdic	però	apropiat	posat	en	el	tema	de	la	proximitat	i	
la	relació	amb	l’altre	i	és	molt	important	el	saber	què	estem	treballant,	tu	el	primer	i	
l’altre	el	primer.	Aquest	reconeixement	no	sé	com	es	fa	però	el	grup	ha	de	reconèixer	
que	tu	els	estàs	acompanyant	i	que	tu	estàs	treballant	i	jo	crec	que	aquesta	entesa	és	
fonamental.”	(E.2)	

	
“Aquesta	proximitat	ha	de	ser	molt	saludable	i	ha	de	ser	professional.”	(E.2)	
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Els	rols	de	poder	i	l’horitzontalitat	
	
Mostrar-se	com	a	professional	des	d’una	posició	d’horitzontalitat	és	un	repte,	ja	que	és	fàcil	
caure	 en	 l’ús	 del	 rol	 de	 poder	 que	 és	 atorgat	 a	 aquest	 pel	 simple	 fet	 de	 ser	 la	 persona	
professional	 en	 l’espai.	 Les	 persones	 entrevistades	mostren	 aquesta	necessitat	 de	 tenir	 en	
compte	el	tipus	de	lideratge	que	es	vol	adoptar	a	l’hora	de	treballar	en	aquest	àmbit.	
	

“Últimament	 es	 parla	 molt	 de	 les	 relacions	 de	 poder	 i	 de	
l’horitzontalitat.	Per	mi	sí	que	 considero	 que	 ens	 hem	 de	 relacionar	 de	 forma	
horitzontal:	això	implica	per	mi	no	col·locar-nos	amb	una	situació	de	poder	en	relació	
a	l’altre,	no	exercir	el	nostre	poder	sobre	l’altre;	per	tant,	a	l’altre	no	li	diem	que	és	el	
que	ha	de	fer	ni	com	ho	ha	de	fer	ni	prenem	decisions	per	l’altre”.	(E.1)	

	
“M’ajuda	amb	aquesta	horitzontalitat	de	què	parla	ell,	de	mirar	de	tu	a	tu	i	d’atrevir-
nos	a	pensar	que	podem	fer-ho	diferent.	No	sé	si	millor	-	bueno,	hem	d’explicar	què	
vol	dir	millor-	però	podem	fer-ho	diferent.	I	això	és	cap	a	mi	mateix	i	cap	als	altres,	
aquesta	exigència.”	(E.2)	
	
“Quan	et	perceben	com	una	persona	de	referència,	però	que	estàs	al	mateix	nivell	que	
ells,	la	relació	és	més	fàcil.”	(E.4)	

	
La	relació	d’horitzontalitat,	però,	no	implica	oblidar	el	rol	de	professional	tal	com	afirma	l’E.1:	
“relacionant-nos	de	forma	horitzontal;	tot	això	sense	oblidar	que	la	mediadora	artística	és	la	
líder	del	projecte,	la	professional,	i	no	confondre	el	seu	rol	amb	el	d’una	participant	més.”	
	
Els	professionals	tenen	clar,	a	nivell	teòric,	aquest	concepte	d’horitzontalitat.	Tot	i	així,	a	l’hora	
de	posar-ho	a	la	pràctica	necessiten	estratègies	per	a	vetllar	perquè	així	sigui.	
	

“Una	 mica	 per	 garantir	 aquesta	 horitzontalitat,	 no	 monopolitzar	 la	 paraula	 sinó	
permetre	que	tothom	digui	la	seva.”	(E.3)	

	
Tot	i	la	voluntat,	però,	a	vegades,	i	sobretot	en	contextos	penitenciaris,	hi	ha	altres	factors	que	
hi	tenen	incidència	i	es	fa	complicat	mantenir	aquesta	idea.	Així,	cal	també	treballar	la	mirada	
de	la	persona	acompanyada	perquè	senti	realment	que	hi	ha	aquesta	intenció	d’horitzontalitat,	
ja	que	malauradament	són	persones	que	sovint	es	troben	en	una	situació	de	vulnerabilitat	que	
són	tractades	des	de	la	superioritat	i	el	poder.	
	

“L’horitzontalitat,	que	no	et	sentis	jutjat,	és	molt	complicat	eh...	Pensa	que	nosaltres	
com	a	professionals	el	vincle	el	perseguim	però	hi	ha	una	cosa	que	ens	el	destrueix,	
que	és	que	nosaltres	a	les	nostres	mans	està	la	possibilitat	de	fer	un	informe	que	els	
hi	permeti	assolir	la	llibertat	o	no	assolir-la,	encara	que	sigui	a	estones.	Per	tant	és	
molt	 complicat,	 requereix	 una	maduresa	molt	 important	 que	 no	tot	 els	 interns	la	
tenen,	no	en	aquest	aspecte,	en	molts	aspectes.	Per	tant	és	un	element	essencial,	però	
complicat.”	(E.4)	
	
“El	problema	vindria	més	amb	algú	que	fos	més	de	tu	a	tu	en	el	sentit	que	es	podrien	
confondre	aquí	una	mica	els	rols,	però	aquí	sembla	com	que	està	bastant	clar,	potser	
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perquè	 sóc	 també	més	directiu	 o	 no	 està	 tan	 difuminat,	 hi	 ha	 com	una	mica	més	
d’autoritat	podrien	dir.”	(E.3)	

	
Les	següents	cites	i	observacions	exemplifiquen	algunes	d’aquestes	estratègies	i	moments	en	
què	es	busca	l’horitzontalitat	a	les	sessions	observades:	
	

- “El	D	fa	una	proposta	per	a	la	sessió	i	quan	pregunta	què	els	sembla,	contesten:	“Bueno,	
tú	mandas”.”	(O.B.6)	

- “BB	iguala	a	tothom,	sigui	qui	sigui	i	vingui	d’on	vingui.”	(O.B.8)	
- “Crec	que	la	mateixa	sessió	feta	per	una	dona	hagués	estat	molt	diferent.	Les	noies,	

tant	en	el	meu	màster	 com	en	aquest	grup,	 són	 les	que	s’han	sentit	ofeses	amb	 les	
senyalitzacions	de	comportaments	del	 JM.	Per	una	part,	no	hi	estem	acostumades	a	
que	ens	facin	crítica	i	a	repensar-nos,	això	fa	molt,	però	tinc	la	sensació	que	té	molt	
més	poder	que	ho	digui	un	home,	un	poder	inconscient	segurament,	però	més	fort	que	
si	ho	fes	una	dona.”	(O.A.3)	

- “Em	pregunto	quin	poder	tenim	i	exercim	sobre	el	grup?”	(O.A.8)	
- “Es	 “qüestiona”	 el	 poder	 del	 JM	 com	 a	 educador	 i	 si	 hi	 ha	 una	 horitzontalitat	 real	

educador-grup.”	(O.A.8)	
- JM	–	“Ens	apropem	des	de	l’exigència,	l’admiració	i	la	confiança”	(O.A.8)	
- JM-	“La	tutora	també	s’equivoca.	No	sap	més	de	tot	que	vosaltres.	(O.P.3)	
- L’educador	 de	 Basket	 Beat	 té	 el	 següent	 poder	 sobre	 el	 grup:	 controla	 la	 paraula,	

l’espai	i	 la	posició,	és	a	qui	parla	i	es	dirigeixen	els	participants,	qui	decideix	quines	
propostes	 són	 interessants	 i	 s’incorporen	 i	 quines	 no,	 quines	 coses	 són	 les	 que	 es	
visibilitzen.	(O.A.10)	

	
Altres	conceptes	rellevants	
	
La	pedagogia	de	l’amor	i	el	contacte	
	
L’E.2	declara	que	utilitza	com	a	estratègia	
	

“aquest	 amor	 incondicional	 cap	 a	 l’altre.	 En	 aquest	 cas	 són	 participants	 que	
acompanyes,	no	són	persones	que	potser	estimes,	o	que	tens	els	elements	perquè	els	
puguis	estimar,	però	la	idea	aquesta	d’amor	incondicional	a	mi	m’agrada	molt.	Llavors,	
jo	 crec	 que	 aquesta	 proximitat	 ha	 de	 tenir	 molt	 amor,	 ha	 de	 tenir	 una	 base,	 una	
tendresa,	un	contacte...	em	sembla	que	és	fonamental”	(E.2)	

	
Al	llarg	de	les	sessions	observades	s’ha	pogut	constatar	aquesta	pedagogia	de	l’amor	emprada	
i	la	cerca	de	contacte	entre	els	participants	per	a	fomentar	la	proximitat.	
	

- 	“Exercici	per	parelles	rotatives	per	a	connectar	a	través	de	la	mirada.”	(O.B.8)	
- “Exercici	amb	contacte	xocant	les	mans.”	(O.B.8)	
- D.	Per	a	què	serveix	l’exercici	de	mirar-se?	

A.	Confianza	
G.	Afrontar	la	situación	(O.B.8)	

- D	–	“Os	podeis	mirar	y	ayudaros	entre	vosotros”	(O.S.3)	
- “El	JM	xoca	les	mans	per	celebrar	una	resposta	que	li	ha	agradat.”	(O.P.3)	
- JM	–	“Mireu-vos	per	tocar	juntes”	(O.P.3)	
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- JM	–	“Este	ejercicio	es	de	mirarse	mucho”	(O.P.5)	
- JM	–	“Yo	vengo	aquí	por	vosotras”	(O.P.6)	
- “El	D.	proposa	un	exercici	en	parelles	rotatives	al	voltant	de	la	mirada	i	el	contacte	amb	

l’altre.”	(O.A.7)	
	
La	coherència	
	
L’E.1	considera	rellevant	posar	atenció	a	la	coherència	de	la	persona	professional	en	la	seva	
pràctica	i	remarca	la	dificultat	afegida	que	té	en	els	contextos	penitenciaris.	
	

“Jo	diria	que	un	repte	pels	mediadors	artístics	i	pels	professionals	que	treballem	amb	
persones	en	general	és	la	coherència.	És	un	repte	perquè	jo	crec	que	és	molt	difícil	
ser	coherent.	La	coherència	entre	el	que	diem,	entre	el	que	fem	i	entre	el	que	sentim.”	
(E.1)	
	
“Quan	saps	el	delicte	que	ha	fet	l’altre	per	mi	és	un	problema	perquè	si	jo	sento	rebuig	
per	exemple...	jo	tinc	emocions,	sóc	persona	i	llavors	que	passa?	He	de	tractar	aquesta	
persona	com	a	la	resta	però	les	meves	emocions...	Aquí	entro	en	contradicció.”	(E.1)	
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El	reconeixement	de	l’altre	

Imatge	14	-	Elaboració	pròpia:	el	reconeixement	de	l’altre	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	13	-	Elaboració	pròpia:	el	reconeixement	de	l’altre	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	16	-	Elaboració	pròpia:	el	reconeixement	de	l’altre	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	15	-	Elaboració	pròpia:	el	reconeixement	de	l’altre	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observació	 IBA	

Presa	de	decisions	 X	 X	 	 X	 X	 	

Autonomia	 	 X	 X	 	 X	 	

Responsabilitat	

compartida	

	 X	 X	 	 X	 	

Capacitats	 X	 X	 	 	 X	 X	

Admiració	 	 X	 	 	 X	 	

Actitud	i	pensament	

crític	

	 	 X	 	 X	 	

Identificar	 	 X	 	 	 X	 	

Protagonista	de	la	

seva	vida	

X	 X	 	 	 X	 	

Estratègia	 	 X	 	 	 	 	

Taula	5	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	al	reconeixement	de	l’altre		

	

L’autonomia	
	
L’autonomia	 que	 s’atorga	 a	 les	 persones	 acompanyades	 és	 fonamental	 per	 al	 seu	
reconeixement	i	valorització	com	a	persona.	
	

“Per	nosaltres	està	implícit	que	no	anem	allà	a	ensenyar	una	lliçó	concreta	sinó	més	
aviat	una	actitud	o	despertar	el	pensament	crític,	és	a	dir,	que	la	persona	pensi	per	si	
mateixa	i	no	hagi	de	seguir	unes	directrius	concretes.”	(E.3)	

	
L’acompanyant	és,	sense	oblidar	la	idea	que	és	l’altre	qui	ha	de	ser	el	protagonista,	qui	ha	de	
vetllar	per	perseguir	aquest	mateix	objectiu:	
	

“El	 que	 viu	 la	 seva	 vida	 és	 el	 participant	 i	 aquí	 retornem	 a	 l’autonomia	 i	 a	 la	
responsabilitat,	cadascú	és	responsable	d’aplicar	el	que	ha	après	a	la	sessió,	però	el	
pont	l’ha	de	fer	òbviament	l’educador,	si	no	la	gent	pot	ser	que	no	vegi	cap	relació	
d’una	cosa	amb	l’altre.”	(E.3)	

	
Una	altre	enfocament,	és	que	“l’autonomia	no	ha	de	ser	un	objectiu,	és	un	procés.	Cada	dia	
quan	parlem	a	 les	sessions	hi	hagi	oportunitat	de	ser	autònom	no	només	com	a	objectiu	al	
final,	sinó	que	cada	dia	hagi	de	ser	autònom.”	(E.2)	
	
En	l’observació	s’ha	pogut	confirmar	en	alguns	moments	la	responsabilitat	i	autonomia	que	
s’ha	donat,	tant	a	nivell	grupal	com	a	persones	concretes	a	nivell	individual:		
	

- “El	 J	 i	 l’I	 expliquen	 que	 van	 anar	 a	 una	 reunió	 d’unes	 jornades	 i	 fan	 traspàs	 de	 la	
informació	als	companys/es”.	(O.S.6)	
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- Una	participant	proposa	un	exercici	i	el	grup	mateix	s’autogestiona	votant	per	saber	si	
es	vol	fer.	(O.P.4)	

	

La	presa	de	decisions	
	
La	presa	de	decisions	per	part	de	l’altre	i	és	un	indicador	d’autonomia	i	el	que	demostra	que	
és	realment	el	protagonista	del	procés.		
	

“L’altra	és	una	persona	adulta	que	pren	les	seves	decisions	i	ho	hem	de	respectar.	En	
el	camí	de	millora	que	volem	promoure	des	de	la	mediació	artística	és	l’altre	el	que	
s’ha	 de	 comprometre	 amb	 el	 seu	 propi	 procés,	 el	 que	 ha	 de	 prendre	 les	 seves	
decisions	i	no	perquè	nosaltres	li	diguem	a	l’altre	què	és	el	que	ha	de	fer.	“	(E.1)	
	
“Que	aquest	acompanyament	no	sigui	un	no	deixar-li	prendre	decisions.	La	dificultat	
moltes	vegades	radica	aquí.	El	que	ha	de	prendre	decisions,	el	que	ha	d’equivocar-se,	
el	que	ha	de	tirar	endavant	és	ell.”	(E.4)	

	
Els	entrevistats	comparteixen	aquesta	visió	i	posen	especial	èmfasi	en	la	importància	de	què	
això	esdevingui	real	i	relaten	els	mecanismes	que	utilitzen	per	a	acompanyar-lo:	
	

“Ajudant	però	 no	substituint	a	 la	 persona	 en	 la	 presa	 de	 decisions,	consensuant	
objectius”	(E.1)	
“Si	 la	 presa	 de	 decisions	és	compartida	 hi	 ha	 un	 compromís,	 que	 després	 tu	 pots	
recordar-ho”	(E.1)	
	
“Des	 de	 l’inici	en	 què	ingressen	 en	 el	DAE	perquè	 l’intern	 sigui	 el	 que	 pren	 les	
decisions,	el	que	s’equivoqui,	que	al	costat	pugui	tenir	persones	de	confiança	o	de	
referència”.	(E.4)	
	
“Si	no	li	dónes	la	responsabilitat	a	ell,	ell	no	pot	fer	la	seva	vida,	si	tu	no	confies	o	no	
entens	 que	 l’altre	 ha	 de	 prendre	 les	 seves	 decisions	 i	 que	 pot	 encertar	 o	 pot	
equivocar-se	i	que	l’important	no	és	que	encerti	o	s’equivoqui,	respecte	a	tu	en	el	teu	
acompanyament,	l’important	és	que	si	s’equivoca	i	cau	tu	estiguis	per	donar-li	la	mà	
i	tornar-te	a	aixecar,	no	per	evitar	que	caigui.”	(E.4)	
	

En	el	cas	de	l’E.1	i	l’E.4,	veuen	de	manera	clara	que	la	presa	de	decisions	hi	ha	de	ser	des	del	
principi,	donant	 la	 responsabilitat	 i	 control	a	 l’altre	des	del	primer	moment.	Això	es	busca	
específicament	en	el	 cas	de	 les	persones	privades	de	 llibertat,	per	 lluitar	 contra	 “el	mateix	
sistema	penitenciari	fa	que	en	tot	moment	tinguin	tot	reglamentat	i	tot	regulat,	per	tant	tinguin	
molt	pocs	espais	per	prendre	dedicions.”	(E.4)	
	
Una	altra	estratègia,	potser	més	adequada	a	col·lectius	d’infants	i	adolescents	i	en	situacions	
on	 la	presa	de	decisions	 implica	el	grup,	és	anar	donant	aquesta	responsabilitat	en	petites	
dosis,	de	manera	progressiva	segons	l’evolució	del	grup:	

	
- “És	 fonamental	 que	 a	 totes	 les	 sessions	 hi	 hagi	 aquesta	presa	de	 decisions	 de	

petites	a	grans.”	(E.2)	
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- “En	molts	grups	en	prenc	moltes	més	jo,	(...)	sí	que	n’hi	ha	uns	quants	que	dius	el	
grup	 es	 creu	 l’activitat,	 llavors	 els	 passos	 endarrere	 són	molt	més	 clars	 i	 aquí	
s’equilibra	qui	pren	les	decisions.”	(E.2)	

- “Exigir	al	participar	 aquesta	 autonomia,	 aquesta	 presa	 de	 decisions,	 aquesta	
voluntat	de...	No	vol	dir	sempre,	cada	dia	o	des	del	principi	però	sí	que	en	la	mesura	
que	es	pugui,	crec	que	és	important.”	(E.2)	
	

En	 l’observació	 de	 les	 diferents	 sessions	 amb	 infants	 i	 adolescents,	 s’ha	 pogut	 constatar	
principalment	aquesta	idea	de	la	presa	de	decisions	gradual.		
	

- Cada	persona	decideix	el	seu	ritme	i	després	el	compartim.	(O.S.11)	
- JM	–“Al	final	aquí	en	Basket	Beat	escogeis	vosotras.”	(O.P.4)	

	
En	el	cas	de	persones	adultes,	la	presa	de	decisions	rau	més	pel	que	fa	a	l’assistència	o	no	a	les	
sessions	i	activitats	extres	i	en	l’elecció	de	les	cançons	a	partir	de	les	quals	es	vol	treballar	i	
mostrar.	
	

- El	P.	porta	una	 lletra	que	ha	escrit	ell.	A	partir	d’aquí	 la	rapeja	mentre	 la	resta	
comencem	a	crear	ritmes	amb	les	pilotes.	L’A.	Proposa	cantar	com	a	estribillo	una	
cançó	coneguda	sobre	voler	ser	lliure.	(O.B.3)	

- Els	participants	porten	propostes	de	les	cançons	que	volen	treballar.	(O.S.9)	
	
La	responsabilitat	compartida	
	
Com	s’ha	vist	anteriorment,	la	presa	de	decisions	i	l’autonomia	comporten	responsabilitat.		
La	persona	acompanyant	és	responsable	de	que	allò	identificat	a	la	sessió	“es	transfereixi	a	la	
vida	 quotidiana	 i	 llavors	 aquí	 sí	 que	 està	 l’èmfasi,	 la	 responsabilitat	 també	 en	 part	 de	
l’educadora	 per	 posar	 èmfasi	 i	 fer	 els	 ponts	 constantment”	 (E.3).	 Per	 altra	 banda,	 però,	 al	
tractar-se	 d’un	 procés	 d’acompanyament,	 no	 recau	 tan	 sols	 en	 l’educador	 aquesta	
responsabilitat,	sinó	que	és	d’ambdues	persones:	
	

“El	 que	 viu	 la	 seva	 vida	 és	 el	 participant	 i	 aquí	 retornem	 a	 l’autonomia	 i	 a	 la	
responsabilitat,	cadascú	és	responsable	d’aplicar	el	que	ha	après	a	la	sessió”	(E.3)	
	
“La	 responsabilitat	 compartida	 en	 l’acompanyament	 és	 que	 també	 l’altre	 es	 faci	
càrrec	de	 que	vol	 estar	 aquí	 d’alguna	 manera,	de	 que	vol	 aprofitar,	de	 que	vol	
aprendre,	de	que	té	coses	a	compartir...	(...)	Doncs	aquí	no	ha	de	ser	exactament	així	
però	sí	que	l’altre	s’ha	de	mullar,	ha	de	fer	passets	endavant,	s’ha	d’exposar	si	no...”	
(E.2)	

	
Aquesta	cerca	de	 la	 responsabilitat	compartida	és	un	aspecte	que	s’ha	pogut	 identificar	de	
manera	molt	clara	a	les	sessions	observades.	El	fet	de	posar	constantment	en	relleu	que	el	grup	
i	els	participants	tenen	la	responsabilitat	que	les	sessions	funcionin	i	vagin	endavant	amb	les	
seves	accions,	fa	que	se’ls	atorgui	una	responsabilitat	i	alhora	un	reconeixement	que	sovint	
manca.	
	

- Participant	–	“Bien	marcado	el	tiempo”	
D	–	“¿Por	quién?”	
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P	–	“Por	todos”	(O.B.9)	
- JM	-“És	una	responsabilitat	vostra	que	això	funcioni”	(O.P.1)	
- JM	–	“Per	què	conto	només	jo?”	(O.P.2)	
- JM	–“Com	veieu	que	tota	la	sessió	pari	perquè	el	S	es	posi	a	jugar	a	futbol?”	

Grup	–	“Mal”	
JM	–	“Y	por	qué	nadie	dice	nada?”	(O.P.3)	

- JM	–	“El	ejericio	depende	de	todas,	de	quien	bota	y	de	quien	la	coge”.	(O.P.3)	
- El	JM	passa	la	responsabilitat	a	algú	de	guiar/liderar.	(O.P.4)	
- JM-	“Entendemos	todos	que	si	se	equivoca	uno	nos	equivocamos	todos?”	(O.P.4)	
- El	JM	dóna	el	rol	d’observadors	a	2	participants	perquè	mirin	què	passa,	per	què	no	

funciona.	(O.P.5)	
- JM-	“¿Quién	lleva	el	tiempo?	Por	qué	no	lo	llevamos	todos?”	
- D	-	“El	tempo	és	responsabilitat	del	grup”	(O.A.7)	
- Es	parla	de	la	possibilitat	d’atorgar	als	participants	el	rol	d’observadors	i	destacar	allò	

que	els	sembli	rellevant.	(O.A.7)	
- La	M.	dóna	la	responsabilitat	a	un	participant	de	decidir	quan	ens	surt	bé	un	ritme.	

(O.A.11)	
	

Les	capacitats	
	
Un	element	essencial	en	el	qual	coincideixen	els	professionals	entrevistats	és	que	per	a	poder	
garantir	el	 reconeixement	de	 l’altre	és	el	 fet	de	partir	del	punt	que	 té	capacitats	 i	no	de	 la	
problemàtica.		
	

“Una	cosa	important	des	del	meu	punt	de	vista	és	no	treballar	a	partir	del	problema.	
Treballem	a	partir	de	les	capacitats	i	des	de	la	creació,	que	les	capacitats	creixen	i	
creixen	realment.	(...)	Treballar	des	de	les	capacitats,	des	de	la	creació	i	des	de	l’art.”	
(E.1)	
	
“En	 el	 sentit	 de	 reconèixer	 o	 fer-li	 sentir	 reconegut,	 ja	 estàs	 valorant	 aquestes	
capacitats	de	les	persones	i	que	parteixes	de	les	capacitats	no	pas	de	la	problemàtica...	
A	nosaltres	també	sense	voler,	se’ns	escapa.	(E.2)	
	
“Reconèixer	que	l’altre	té	capacitats	per	resoldre,	per	prendre	decisions	i	fins	i	tot	
per	 equivocar-se.	 Com	 els	 he	 dit	 jo	 moltes	 vegades:	 “el	
ser	humano,	es	ser	humano	porque	tiene	capacidad	de	cambio”;.	(E.4)	

	
Les	següents	observacions	demostren	aquest	punt	de	partida	que	és	el	treballa	partir	de	les	
capacitats:	
	

- Participant	–	 “Fijarse	en	el	 compañero	como	estrategia	para	 ir	 juntos,	para	hacerlo	
bién”	(O.B.8)	

- D	–“Ho	aprens	súper	ràpid.	No	sé	si	tens	la	sensació	tu	que	ho	fas	malament,	però	no.”	
(a	una	participant)	(O.S.9)	

- El	 JM	 intenta	que	 el	 grup	 faci	 a	 partir	 de	 veure	 com	es	 fa,	 confia	 en	què	no	 caldrà	
explicació.	(O.P.1)	

- JM	–	“Yo	no	soy	nadie	para	que	me	pidais	permiso.	Vosotras	sois	mis	maestras.”	(O.P.3)	
- Agafa	les	propostes	de	número	de	bots	que	els	participants	volen	fer.	(O.P.3)	



	 58	

- JM	–	“Com	està	botant	la	pilota	l’A?	Provem-ho	totes	així.”	(O.P.3)	
- JM	–	“El	80%	de	las	veces	tenemos	que	hacer	lo	que	nos	gusta.	El	20%,	probar	con	lo	

que	no	tanto.”	(O.P.3)	
- Participant	-	“Ho	hem	aconseguit,	hem	entrat	tots!”	(O.P.3)	
- JM	–	“La	resposta	correcta	és	la	vostra,	no	la	que	vull	jo”	(O.P.3)	
- El	JM	aprofita	les	potencialitats	dels	membres	del	grup	per	a	treballar.	(O.P.4)	
- El	D	aprofita	els	suggeriments	de	modificacions	de	l’exercici	i	ho	aplica.	(O.A.7)	

	
L’E.2	certifica	la	importància	i	l’objectiu	de	treballar	un	80%	sobre	les	virtuts,	sobre	el	que	la	
gent	ja	sap	fer,	i	que	ens	dediquem	un	20%	en	les	dificultats	o	les	limitacions	o	condicionants.”	
La	voluntat	de	treballar	a	partir	de	les	capacitats,	però,	no	garanteix	que	realment	es	dugui	a	
terme	a	la	pràctica.		
	

	“jo	crec	que	això	és	fonamental	que	ho	entrenem,	això	que	et	parlava	de	l’admiració	
al	principi,	vull	dir	que	admirar	no	és	una	cosa	espontània	(...)	En	aquest	cas,	és	la	
prescripció	de	l’admiració,	és	a	dir,	obligar-te	a	admirar	i	 llavors	has	d’aprendre	a	
admirar.	I	has	de	trobar	coses	per	admirar,	no	ha	de	ser	una	pose.	Per	a	mi	aquesta	
és	la	feina	interessant,	que	això	no	sigui	una	paraula,	que	es	pugui	omplir	de	contingut	
aquesta	admiració.”	(E.2)	
	
“L’admiració	cap	al	grup	i	les	persones,	és	a	dir,	poder	pensar	en	cada	acte	que	no	
entens	 o	 en	 cada	 resposta	 que	 tu	 no	 esperaves,	 doncs	 allà	 veure	 creativitat	
espontània,	allà	veure	una	resposta	diferent,	allà	veure	una	cosa	que	t’ha	sorprès.	I	
llavors,	aquesta	recerca	de	l’admiració	de	les	habilitats	de	l’altre.”	(E.2)	
	

Aquesta	 estratègia	 d’acompanyament	 que	 és	 l’admiració,	 s’ha	 pogut	 visualitzar	 reiterades	
vegades	en	les	sessions	observades:	
	

- “El	D.	 demostra	 a	 l’arribar	 al	mòdul	 que	 tots	 els	 participants	 són	 importants	 i	 que	
volem	que	vingui	cadascun	d’ells	a	la	sessió.”	(O.B.7)	

- D-	“Estoy	muy	contento	del	grupo	que	hay	aquí,	es	muy	especial”	(O.B.8)	
- “El	D	recull	les	propostes	de	ritmes	que	sorgeixen	per	incorporar-les	a	les	cançons	que	

fem.”	(O.S.7)	
- L’A	cada	vegada	està	més	obert	i	mostra	les	seves	habilitats	al	grup.	(O.S.10)	
- JM-	“Vosaltres	sou	el	més	important”	(O.P.1)	
- JM	 –	 “Què	 té	 d’especial	 el	 que	 fem	 perquè	 hi	 hagi	 tanta	 gent	 que	 vulgui	 venir	 a	

veure’ns?”	(O.P.2)	
- JM	–	“Aportes	moltíssimes	coses	N,	tens	moltes	capacitats”	(O.P.3)	
- JM	–	“Està	anant	molt	bé.	És	molt	difícil	i	ho	esteu	fent	molt	bé”	(O.P.3)	
- JM-	“Gràcies	per	l’actitud”	(O.P.3)	
- JM	–	“Gràcies	I	i	J	per	haver-ho	dit	i	acceptat	tan	bé”.	(O.P.3)	
- JM	–“Gràcies	J.	Gràcies	a	tothom.	Estic	molt	content	d’estar	cada	setmana	aquí	i	de	fer	

coses	juntes”	(O.P.3)	
- JM	“Al·lucino	amb	la	vostra	escolta	extrema	i	la	vostra	capacitat	de	respectar	l’espai	de	

BB,	entrar	en	silenci.	És	increïble	el	que	esteu	aconseguint.	Felicitats”	(O.P.4)	
- JM-	 “Salí	muy	 tocado	 de	 las	 capacidades	 y	 habilitades	 que	 desarrollan”	 (sobre	 una	

sessió	amb	persones	cegues)	(O.P.4)	
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- JM-	“Felicitats	pel	que	estem	fent	cada	dia	de	mirar-nos,	entrar	en	silenci.	És	increïble.	
(O.P.5)	

- JM-	“Gracias	por	este	ratito”	(O.P.5)	
- El	JM	els	felicita	perquè	han	aconseguit	fer	l’exercici,	tot	i	que	no	deixa	de	recordar-los	

que	ha	deixat	passar	algun	error.	(O.P.5)	
- Celebrem	el	que	aconseguim	com	a	grup.	(O.P.5)	
- Participant	–	“	M’ha	agradat	molt	el	que	ha	fet	la	R,	m’ha	semblat	molt	valenta”.	(O.A.7)	
- JM	–	“L’educador	està	al	servei	de	les	persones”.	(O.A.7)	

	
A	més	a	més,	concretament	en	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	aquesta	estratègia	
d’acompanyament	és	fonamental	que	no	es	perdi	de	vista,	ja	que,	com	remarca	l’E.4,	“el	mateix	
procés	 penitenciari	moltes	 vegades	 el	 que	 provoca	 és	 el	 contrari,	 és	 la	 pèrdua	 d’aquestes	
capacitats,	d’aquestes	habilitats...	“.		
	

“Anem	perdent	la	responsabilització	la	capacitat	de	planificació,	igual	que	en	algunes	
ocasions	es	veu	molt	clarament	com	es	perd	la	capacitat	visual	perquè	les	parts	estan	
molt	 a	 prop...	 També	perd	 la	 capacitat	 de	 comportar-se	 d’una	manera	 socialment	
acceptable.”	(E.4)	

	
D’aquesta	manera,	la	creació	artística,	sobretot	des	de	la	seva	aportació	de	caràcter	lúdic	i	a	
partir	 del	 joc,	 permet	 desenvolupar	 les	 habilitats	 artístiques	 i	 estimular	 alhora	 el	 cos	 i	 el	
pensament.	
	

“Estem	 traiem	bastant	el	 talent	artístic	de	 la	gent	 i	 el	 tema	cognitiu	que	potser	el	
tenen	més	adormit	o	motricitat	també.”	(E.3)	

	

La	identificació	
	
Una	altra	estratègia	per	a	promoure	el	reconeixement	de	l’altre,	és	la	identificació	d’aquest:	
	

	“En	aquest	joc	d’identificar,	identifiquem,	mirem	als	altres	per	fer	visible	però	primer	
de	tot	mirem	els	altres	per	reconèixer-nos	i	reconèixer	l’altre.	(...)	Nosaltres	mirem	
l’altre	perquè	se	senti	reconegut,	perquè	pensem	que	no	s’ha	sentit	reconegut	tantes	
vegades.	(E.2)	

	
En	les	següents	observacions	de	camp	es	constata	aquesta	voluntat:	
	

- És	la	segona	sessió	i	el	JM	ja	se	sap	tots	els	noms.	(O.P.1)	
- L’educador	té	la	responsabilitat	de	visibilitzar	totes	les	persones	del	grup,	sobretot	les	

que	tendeixen	a	ser	més	invisibles.	(O.P.4)	

Altres	conceptes	rellevants	
Protagonista	de	la	seva	vida	

Tal	com	ja	diu	Planella	(2003),	reconèixer	l’altre	implica	que	és	protagonista	de	la	seva	vida.		
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“Ells	 són	 els	 que	 estan	 vint-i-quatre	 hores	 aquí,	 són	 els	 que	 han	de	 fer	 el	 procés,	
individual	i	col·lectiu,	del	que	fan	aquí	dintre	i	del	que	faran	fora.	Per	tant,	són	ells	els	
que	 han	 de	 ser	 protagonistes	 de	 la	 comunitat,	 han	 de	 ser	 protagonistes	 del	 seu	
procés.”	(E.4)	

En	les	sessions	de	mediació	artística,	és	precís	buscar	i	atorgar	moments	de	protagonisme	als	
diferents	participants	per	tal	que	el	grup	també	els	pugui	reconèixer	com	protagonistes:	
	

- Fem	una	ronda	individual.	Tothom	té	un	moment	de	protagonisme	davant	del	grup.	
(O.S.11)	

- El	JM	visibilitza	la	necessitat	de	ser	protagonistes	i	com	costa	deixar	el	protagonisme	
als	altres.	(O.P.2)	

- JM	–	“Els	de	fora	tenim	l’oportunitat	de	mirar	als	companys,	és	meravellós,	donem-los	
protagonisme”	(O.P.3)	
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La	participació	activa	

Imatge	18	-	Elaboració	pròpia:	la	participació	activa	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	17	-	Elaboració	pròpia:	la	participació	activa	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	19	-	Elaboració	pròpia:	la	participació	activa	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	20	-	Elaboració	pròpia:	la	participació	activa	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Error/dificultats	 X	 X	 X	 X	 X	 	

Oportunitat	 X	 	 X	 X	 X	 	

Riquesa	 	 	 X	 	 X	 	

Procés	 X	 	 	 	 X	 	

Participació	 	 X	 	 	 X	 	

Art	projectiu	 X	 	 	 	 	 X	

Posar	en	pràctica	 	 	 	 X	 X	 	

Maneres	de	

participar	

	 X	 	 	 	 	

Taula	6	–	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	a	la	participació	activa	

	
Com	 afirma	 Planella	 (2003),	 els	 professionals	 entrevistats,	 constaten	 la	 necessitat	 que	 les	
persones	acompanyades	siguin	els	protagonistes	i	participin	de	manera	activa	en	el	procés.		
	

“Basket	Beat	és	participació.”	(E.2)	
	
“La	participació	activa,	la	necessitat	de	viure	les	coses	per	poder-les	aprendre.	Vital.”	
(E.4)	

	
En	l’observació	s’ha	pogut	constatar	aquesta	idea	que	en	la	mediació	artística	la	participació	
activa	és	constant	i	clau	per	al	desenvolupament	de	les	sessions.	Es	requereix	la	implicació	
contínua	dels	participants	perquè	aquestes	esdevinguin.	
	

- El	D	creu	que	cal	posar	 l’objectiu	de	gravar	 la	cançó	com	a	motivació	pel	grup.	
(O.B.6)	

- El	D	remarca	la	importància	de	que	tots	els	participants	vinguin	a	la	sessió.	(O.B.7)	
- BB	és	participació	activa	constant.	(O.B.8)	
- JM-	“Què	podem	fer	perquè	surti	l’exercici?”	(O.P.1)	
- El	grup	decideix	qui	entra	en	cada	moment	a	l’exercici.	(O.P.1)	
- Al	promoure	la	reflexió	dels	participants,	els	 fem	participar	activament	del	què	

passa.	(O.A.7)	
	

En	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	aquesta	participació	activa	implica	posar	en	
pràctica	els	aprenentatges	a	la	societat	en	la	qual	es	busca	tornar	a	incloure.		
	

“Si	l’objectiu	de	la	reinserció	és	que	aquestes	persones	estiguin	en	societat	i	facin	les	
coses	 com	 hem	 establert	 que	 socialment	 s’han	 de	 fer,	 després	 podríem	 discutir	
filosòficament	si	és	bo,	però	aquest	és	l’objectiu,	quina	millor	manera	que	fer-ho	a	
l’exterior...”	(E.4)	
	
“Si	volem	que	aprenguin	alguna	cosa	 l’han	de	posar	en	pràctica,	 la	 idea	 tot	el	que	
puguin	fer	aquí	dintre,	pensem-ho,	establim-ho	però	que	ho	facin	fora”	(E.4)	



	 64	

L’error	i	les	dificultats	
	
Es	considera	l’error	com	a	estadi	inevitable	i	necessari	perquè	l’aprenentatge	pugui	esdevenir	
significatiu	pel	participant.	Els	professionals	de	mediació	artística	entrevistats	comparteixen	
aquesta	mateixa	idea:	
	

“Com	aprenem	i	com	avançar	a	partir	de	les	dificultats	en	les	que	ens	trobem	i	com	
ens	relacionem	amb	elles	i	que	fem	per	superar-les.”	(E.1)	
	
“L’error	hi	és,	és	important	poder-lo	relativitzar.	S’ha	de	poder	normalitzar	que	fem	
coses	 malament,	 treure-li	 pes	 a	 aquest	 error.	 I	 sobre	 la	 participació	 activa	 i	 les	
diferents	maneres	de	participar...”	(E.2)	
	
“Jo	ho	veig	molt	clar,	no?	Que	l’error,	és	que	és	impossible	aprendre	sense	equivocar-
se,	no	només	a	nivell	personal,	sinó	a	nivell	col·lectiu	i	d’humanitat.	Tot	el	que	hem	
aconseguit	 ha	 sigut	 perquè	 ens	hem	anat	 equivocant,	 t’equivoques	 i	 després	pots	
corregir.”	(E.3)	
	

Tal	com	afirma	l’E.3,	“la	nostra	feina	és	generar	un	espai	i	un	clima	que	permeti	que	la	gent	no	
tingui	aquesta	por	a	equivocar-se.”	
	
En	les	següents	observacions	es	mostra	la	naturalització	de	l’error	en	les	sessions	de	mediació	
artística	i	la	visió	d’aquest	com	a	element	essencial:	
	

- La	improvisació	és	un	espai	d’assaig-error,	de	construir	junts	sense	conseqüències	si	
ens	equivoquem.	És	present	a	totes	les	sessions.	(O.B.7)	

- El	JM	pregunta	a	un	participant	en	quin	número	estem	botant.	El	participant	no	ho	sap	
i	el	JM	remarca	que	no	passa	res.	(O.P.5)	

- Ningú	 té	vergonya	o	no	vol	 fer	 l’exercici	quan	el	 JM	demana	que	es	 faci	de	manera	
individual.	(O.P.6)	

- BB	 és	 un	 espai	 per	 provar,	 experimentar.	 Fins	 que	 no	 ho	 fas	 no	 te	 n’adones.	 Amb	
l’assaig-error	s’entrena	la	capacitat	d’improvisar,	escoltar,	conèixer	la	gent	que	tens	al	
voltant,	els	seus	interessos.	(O.A.7)	

	
L’error	com	a	oportunitat	
	
Als	 tallers	 de	mediació	 artística	 es	 busca	 crear	 un	 espai	 segur	 on	 es	 valora	 l’error	 com	 a	
oportunitat	de	creixement	i	millora:	
	

“A	vegades	quan	ens	equivoquem	surten	coses	que	són	molt	millors	que	el	que	són	
quan	 no	 o	 inclús	moltes	 vegades	 és	moments	 de	 distensió,	 moments	 còmics	 per	
equivocar-se...	Vull	dir,	que	l’error	és	fonamental	i	des	del	primer	dia	hem	de	posar	
cura	perquè	no	i	vist	com	a	algo	negatiu	sinó	com	una	oportunitat.”	(E.3)	
	
- Avui	està	sent	un	espai	interessant	d’error.	Avui	que	no	hi	ha	els	que	saben	tocar	

normalment,	permet	arribar	a	altres	llocs.	(O.B.9)	
- De	l’error	d’un	participant	surt	una	oportunitat	per	a	enriquir	el	ritme.	(O.P.6)	

	



	 65	

És	també	una	oportunitat	per	a	treballar	de	manera	concreta	aquells	aspectes	que	succeeixen	
a	petita	escala	a	les	sessions,	però	que	probablement	també	a	gran	escala	més	enllà	d’aquestes.	
	

“L’art	 és	 projectiu	 i	 a	més	 per	mi	 els	 tallers	 de	mediació	 artística	 son	 com	petits	
laboratoris	o	petits	espais	on	es	reprodueix	com	les	persones	es	mouen,	es	relacionen	
i	actuen	al	carrer.”	(E.1)	
“Succeeix	el	mateix	dins	del	taller	que	a	fora.”	(E.1)	
“És	una	oportunitat	de	veure-ho	a	fora.”	(E.1)	

	
Maneres	de	participar	
	
Què	es	pot	considerar	com	a	participació	activa	a	les	sessions	de	mediació	artística?	Quines	
maneres	de	participar	es	valoren?	
	

	“Hi	 ha	 gent	 que	 prefereix	 estar	 si	 pot	 ser	 amagada,	 llavors	 el	 que	 s’amaga	 està	
participant	activament?”	(E.2)	
	

- M-	 “Me	gusta	 la	gente	que	 se	anima	a	entrar.	Me	gustaría	 tambén	que	cada	uno	
tubiera	la	fortaleza	para	que	les	alga	entrar.”	(O.P.4)	

- La	improvisació	és	un	espai	de	participació	lliure.	(O.A.8)	
	
El	l’observació	dels	tallers,	s’ha	pogut	identificar	altres	maneres	de	participar	en	aquests	que	
se	sortien	de	la	norma:	
	

- El	P	vol	gravar	la	sessió	enlloc	de	participar	com	sempre	botant	la	pilota	(O.B.8)	
- Hi	ha	 infants	que	surten	del	 cercle	de	Basket	Beat	 i	 es	 respecta	aquesta	manera	

d’estar.	(O.P.1)	
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La	circulació	de	la	paraula	

Imatge	22	-	Elaboració	pròpia:	la	circulació	de	la	paraula	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	21	-	Elaboració	pròpia:	la	circulació	de	la	paraula	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	23	-	Elaboració	pròpia:	la	circulació	de	la	paraula	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	24	-	Elaboració	pròpia:	la	circulació	de	la	paraula	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Deixar	espai	a	

l’altre	

X	 	 X	 X	 X	 	

Simbolització	 X	 X	 X	 	 X	 	

Moment	de	la	

paraula	

X	 	 X	 	 X	 	

Emocions	 	 X	 X	 	 X	 X	

Silenci	 	 	 X	 	 X	 	

Pregunta	 	 	 X	 	 X	 	

Diàleg	 	 	 	 X	 X	 	

Reflexió	 X	 	 	 X	 X	 	

Estratègia	 	 X	 	 	 X	 	

Taula	7	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	a	la	circulació	de	la	paraula	

	

La	circulació	de	la	paraula	conforma	una	part	essencial	en	les	pràctiques	de	mediació	artística,	
ja	 que	 la	 paraula	 és	 un	 dels	 tres	 elements	 fonamentals	 del	 procés	 de	 simbolització.	 Els	
professionals	 de	 la	 mediació	 artística	 entrevistats	 remarquen	 la	 seva	 importància	 i	
indispensabilitat.		
	

“En	paraules	 de	 la	Gestalt	 seria	 un	moment	 per	 adonar-se’n,	 perquè	 l’art	 és	molt	
projectiu	i	moltes	vegades	les	persones	estan	creant,	estan	
fent,	i	és	en	el	moment	que	paren	i	s’ho	miren	des	de	fora	i	parlen	del	procés	i	parlen	
del	que	han	fet	i	de	com	ho	veuen,	moltes	vegades	és	en	aquest	moment	quan	diuen:	
això	té	a	veure	amb	tal	cosa	o	ara	me	n’adono	que...”	(E.1)	
	
"Des	 de	 la	 perspectiva	 de	 la	 psicologia	 i	de	 la	 psicoanàlisi	això	té	a	 veure	 amb	 els	
processos	de	 simbolització,	 que	és	una	 comprensió	profunda	d’alguna	 cosa,	desfer	
un	 nus	 com	 a	metàfora,	 d’alguna	 cosa	 nostra,	 i	 perquè	 es	 doni	 aquest	 procés	 de	
simbolització	per	exemple,	també	es	parla	de	la	resiliència,	de	l’apoderament...	Els	
elements	que	estan	en	joc	als	processos	de	simbolització	és	la	paraula,	l’emoció	i	el	
pensament.	El	que	ens	interessa	és	que	aquests	tres	elements	hi	siguin,	per	tant,	la	
paraula	té	un	paper	importantíssim.”	(E.2)	
	
“La	 circulació	 de	 la	 paraula	 a	 les	 experiències	 artístiques	 és	 per	 mi	 molt	 més	
important	 que	 les	 altres	 (...)	 permet	 clarament	 lligar	 l’experiència	 amb	allò	
cognitiu	també,	ordenar-te	un	pensament,	pensar,	observar,	ser	analític,	en	dir	la	teva	
opinió...	Especialment	en	el	cas	de	l’experiència	artística	és	molt	important,	perquè	
és	el	que	tenim	més	dèbil	(...)	Jo	crec	que	la	circulació	de	la	paraula	és	fonamental,	
també	perquè	el	llenguatge	és	molt	constructor,	construeix	la	realitat	i	ens	serveix	
per	identificar.”	(E.2)	
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Deixar	espai	a	l’altre,	el	silenci	i	la	pregunta	
	
La	paraula	 és	part	del	 llenguatge	que	 s’utilitza	 en	 el	 desenvolupament	de	 les	 sessions	 i	 és	
necessari	que	aquesta	circuli	per	tothom,	professionals	i	participants.	La	persona	educadora	
és	a	qui	recau	la	responsabilitat	de	vetllar	perquè	aquesta	circulació	es	faci	efectiva	sense	més	
objectiu	que	l’expressió	personal.	
	

“Una	mica	per	garantir	aquesta	horitzontalitat,	de	no	monopolitzar	la	paraula	sinó	
permetre	que	tothom	digui	la	seva”.	(E.3)	
	
“Una	cosa	és	demanar	a	algú	que	parli	o	que	et	doni	la	resposta	que	és	també	el	que	
se	sol	fer	a	l’educació	o	l’altre	és	simplement	que	et	digui	el	que	pensi	o	com	se	sent,	
que	et	digui	com	ho	faria	o	que	et	digui	si	veu	allò	de	la	mateixa	manera...	És	a	dir,	és	
un	fer	circular	la	paraula	des	d’un	lloc	que	no	busca	una	resposta	concreta	sinó	que	
l’altre	digui	la	seva	i	òbviament	perquè	això	passi	doncs	s’ha	de	deixar	els	espais	i	
s’ha	de	 crear	 aquest	 clima	de	 confiança	 i	 que	 la	persona,	de	proximitat	perquè	 la	
persona	no	tingui	por	a	expressar-se.”	(E.3)	

	
Sovint,	els	participants	necessiten	l’espai	i	la	seguretat	adequats	per	a	poder	atrevir-se	usar	la	
paraula	i	expressar	la	seva	opinió	o	sentiments.	Una	de	les	principals	estratègies	que	s’utilitzen	
per	a	fomentar	l’ús	de	la	paraula	per	part	dels	participants	és	el	silenci.		
	

“A	 l’espai	 de	Basket	Beat	 posem	 especial	 cura	 amb	 això,	 en	 deixar	 aquest	 espai	
perquè	aquella	persona	que	potser	està	a	punt	d’atrevir-se	finalment	parli.	I	depèn	
de	quins	col·lectius,	aquí	a	salut	mental,	si	no	deixéssim	aquest	espai,	hi	ha	persones	
que	 no	 parlarien	 mai.	 S’ha	 de	 deixar	 l’espai	 i	 estar	 atent	 amb	 l’expressió	 i	 la	
comunicació	 no	 verbal	 a	 veure	 qui	 vol	 dir	algo	que	moltes	 vegades	 veus	 que	 una	
persona	vol	dir	algo	però	no	ho	està	dient,	llavors	aquell	moment	ep!	Què	anaves	a	
dir	 o	 què	 vols	 dir?	 Llavors	 és	 estar	 molt	 atent	 al	 que	 està	 passant	 i	 aquestes	
expressions	també.	És	important	perquè	es	generi	aquesta	circulació.”	(E.3)	

	
Una	 altra	 estratègia	 per	 a	 garantir	 que	 l’expressió	 sigui	 sobre	 allò	 personal	 i	 es	 promogui	
l’autonomia	i	capacitats	de	pensament	crític	és	l’ús	de	la	pregunta.	
	

	“Una	manera	de	fer	que	parli	 la	gent	és	preguntar,	però	no	preguntar	la	lliçó	sinó	
preguntar	algo	que	els	faci...	Que	estimulin	ells	un	mecanisme	de	reflexió	(...)	És	fer	
una	 pregunta	 d’una	 manera	 que	 ells	 s’hagin	 de	 buscar	 la	 vida	 per	 respondre	 o	
simplement	no,	o	simplement	responguin	allò	que	estan	sentint	ara.	És	això,	és	fer	les	
preguntes	de	manera	que	donis	peu	a	què	la	individualitat	de	cadascú	sorgeixi,	(...)	és	
aquesta	manera	de	fer	preguntes	en	lloc	de	donar	les	solucions.”	(E.3)	

	
Aquesta	estratègia,	ja	era	utilitzada	per	Sòcrates	i	es	basava	en	la	idea	de	la	reminiscència	de	
Plató.	
	

“Sòcrates	el	que	feia	era	això,	amb	els	diàlegs	de	Plató.	No	és	que	Sòcrates	faci	el	gran	
discurs	perquè	tothom	sàpiga	o	vegi	que	en	sap	molt,	sinó	que	fent	preguntes	a	la	
gent	que	venia	a	buscar	respostes	acabava	obtenint	conclusions	o	respostes	o	no,	
s’acaba	donant	compte	que	tot	allò	que	la	persona	donava	per	fet	no	és	tal	com	era.	
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Però	sempre	des	de	la	pregunta,	és	a	dir,	a	la	vegada	estàs	empoderant	a	la	gent,	estàs	
donant	per	suposat	que	és	ell	el	que	sap,	tu	només	fas	la	pregunta,	el	que	es	posa	en	
evidència	és	que	la	persona	té	el	coneixement	dins	seu.	La	maièutica	socràtica.	(...)	
Això	de	la	memòria	(...)	és	que	el	coneixement	no	l’adquirim	sinó	que	el	recordem.	
Nosaltres	venim	d’un	lloc	on	tenim	coneixement	i	el	que	fem	és	anant-lo	recordant	a	
poc	a	poc.”	(E.3)	

	
Al	llarg	de	l’observació,	s’han	pogut	trobar	un	gran	nombre	de	situacions	que	exemplifiquen	
de	 manera	 concreta	 aquest	 objectiu	 de	 promoure	 l’expressió	 de	 l’altre	 i	 les	 estratègies	
comentades:	
	

- El	David	deixa	molt	espai	al	diàleg,	deixa	silenci	sense	acaparar	la	paraula	però	alhora	
no	deixa	de	facilitar-la	a	tothom.	(O.B.1)	

- En	acabar	la	improvisació	hem	tingut	un	espai	de	compartir.	El	D	ha	anat	preguntat	a	
cadascun	dels	participants	què	havia	vist	que	havia	passat,	començant	per	aquells	als	
que	se	sol	sentir	menys	la	veu.	(O.B.5)	

- Utilitza	la	pregunta	per	a	fer	reflexionar:	“El	pensar	en	sí	es	un	problema?”	(O.B.6)	
- Utilitza	la	pregunta	per	a	fer	reflexionar:	“El	pensar	en	sí	es	un	problema?”	(O.B.7)	
- D-“Com	ens	sentim?”	(O.B.8)	
- El	D	pregunta	i	deixa	espai	per	a	la	resposta	fent	silenci.	(O.B.9)	
- Al	J	li	costa	molt	el	tema	comunicatiu	verbal	i	però	tant	el	D	com	l’educadora	li	donen	

molt	la	paraula	i	l’espai	per	expressar-se.	(O.S.1)	
- La	paraula	sol	ser	monopoli	de	dos	participants.	El	D	pregunta	a	tothom,	però	no	força	

a	parlar	a	ningú	tampoc.	(O.S.9)	
- Fem	una	 ronda	 en	 què	 cadascú	 proposa	 una	 combinació	 de	DUM	 i	 TAK.	 Enlloc	 de	

circular	la	paraula,	el	que	circula	és	la	música	a	través	de	la	paraula.	(O.S.9)	
- D	–“Intentemos	hacer	un	esfuerzo	para	eschucharnos	durante	un	rato”.	(O.S.11)	
- El	JM	es	manté	en	silenci,	espera,	per	a	deixar	espai	a	algú	per	a	que	parli,	sobretot	

quan	sap	que	li	costa.	(O.P.1)	
- El	 JM	 fa	preguntes	 constants	per	 a	 fer	 circular	 la	paraula:	 “Què	observes?	Què	 t’ha	

agradat?	Què	podries	millorar?”	(O.P.2)	
- Preguntes	per	incitar	al	diàleg:	“Què	té	d’especial	el	que	fem	perquè	hi	hagi	tanta	gent	

que	vulgui	venir	a	veure’ns?”,	“Què	podem	fer	perquè	ens	surti?”,	“Què	li	ha	passat	a	
x?,	“Qué	quiere	decir	en	este	ejercici	ohacerlo	bién?”	(O.P.2)	

- JM-“Ajuda	molt	que	l’altre	se	senti	escoltat.	A	vegades	no	és	suficient	escoltar”	(O.P.4)	
- JM-“¿Qué	hacemos	en	BB?	

Participant-“Más	silencio”	(O.P.5)	
- L’educador	és	qui	facilita	la	paraula,	qui	l’atorga.	(O.A.7)	
- El	silenci	i	la	pregunta	són	recursos	bàsics.	Un	deixa	espai	a	la	resposta,	l’altra	incita	a	

pensar.	(O.A.8)	
- L’exercici	final	dels	números	que	es	fa	a	tots	els	grups	i	sessions	serveix	per	a	escoltar-

se	i	deixar	espai	a	l’altre.	Treballar	l’escolta	més	que	la	paraula.	(O.A.8)	
	
Moment	de	la	paraula	
	
La	 idea	 de	 la	 circulació	 de	 la	 paraula	 es	 desenvolupa	 de	 vàries	 maneres	 en	 les	 diferents	
pràctiques	de	mediació	artística	segons	l’objectiu	del	professional.	En	el	cas	de	l’experiència	
dels	professionals	entrevistats,	podríem	diferenciar-ne	dos	a	gran	escala.	Per	una	banda,	 la	
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paraula	pot	estar	concentrada	en	un	moment	concret	de	la	sessió,	normalment	després	de	la	
creació	 artística,	 amb	 l’objectiu	 de	 dedicar-li	 un	 espai	 exclusiu.	 Per	 altra	 banda,	 es	 pot	
promoure	que	la	circulació	de	la	paraula	es	faci	de	manera	constant	al	mateix	temps	que	s’està	
duent	a	terme	la	creació	artística.	
	

“Per	mi	els	tallers	no	és	només	fer.	Els	tallers	per	mi	tenen	com	a	mínim	sempre	un	
moment	de	producció,	 ja	sigui	de	 teatre,	de	música,	del	que	sigui	 i	un	moment	de	
paraula	que	és	on	parlem	de	què	hem	fet	i	com	ho	hem	fet,	de	què	ha	passat,	com	ha	
estat	el	procés...”	(E.1)	
	
“Hi	ha	un	espai	de	paraula	que	pot	ser	en	un	moment	que	parem	i	parlem	i	després	
seguim	 treballant,	 pot	 ser	 al	 final...	 I	 després	 una	 cosa	 que	 es	 fa	molt	és	aprofitar	
moments	en	què	les	mans	estan	ocupades	per	parlar.	(...)	Les	mans	van	fent	i	és	un	
moment	òptim	per	poder	establir	un	diàleg	més	personal.	No	tota	la	aparaula	ha	de	
passar	 pel	 grup.	 Podem	 aprofitar	 aquests	 moments	 per	 parlar	 d’algun	 tema	 en	
concret	o	en	general.”	(E.1)	
	
“Una	 cosa	 és	mesclar	 la	 part	més	psico-corporal	 amb	 la	 part	 cognitiva	 o	mental-
abstracta,	o	l’altre	és	separar-ho	i	fer	un	bloc	més	purament	vivencial	i	l’altre	més	de	
reflexió.	Llavors	aquí	una	mica	depèn	de	l’objectiu	que	tu	tinguis:	si	vols	que	la	gent	
entri	en	un	estat	“alterat”	de	consciència,	llavors	t’interessa	no	reflexionar	sinó	anar	
a	fer	música,	anar	a	vivenciar	el	que	és	el	ritme	i	la	improvisació.	I	si	tu	vols	que	la	
reflexió	sigui	una	cosa	que	està	constantment	passant	durant	tota	la	sessió	llavors	sí	
que	ho	has	de	combinar,	això	depèn	de	l’objectiu	que	tinguis.”	(E.3)	

	
A	 les	 sessions	 observades	 s’han	 pogut	 identificar	 les	 dues	 modalitats	 de	 circulació	 de	 la	
paraula	esmentades	anteriorment.	Les	següents	observacions	ho	il·lustren:	
	

- El	D	intenta	incloure	la	circulació	de	la	paraula	mentre	es	segueix	botant.	(O.S.11)	
- El	JM	és	el	que	gestiona	la	paraula,	qui	decideix	per	qui	circula.	(O.P.3)	
- JM-“No	 cal	 aixecar	 la	 mà	 per	 parlar.	 Pots	 parlar	 quan	 vulguis	 i	 creguis	 que	 és	 el	

moment.	Per	fer	això	cal	escoltar	més.”	(O.P.4)	
- l	JM	va	donant	la	paraula	amb	preguntes	per	a	reflexionar	sobre	el	què	està	passant.	

(O.P.4)	
- Pregunta	a	persones	en	concret	de	manera	 intencionada.	Ho	fa	casi	sempre	mentre	

segueix	l’exercici	i	segueixen	botant	à	Recurs	de	la	seqüència.	(O.P.4)	
	
Altres	conceptes	rellevants	
	
El	no	judici	
	
L’E.1	 considera	 rellevant	 destacar	 la	 necessitat	 que	 no	 hi	 hagi	 un	 judici	 per	 part	 del	
professional	ni	el	grup	envers	la	resta	de	participants.	
	

“Per	promoure	que	hi	hagi	aquesta	circulació	de	la	paraula,	aquesta	reflexió,	que	es	
pugui	parlar	doncs	és	importantíssim	que	no	hi	hagi	un	judici	negatiu	que	pot	tancar	
una	 porta	 per	 molt	 de	 temps.	 I	 si	 hi	 ha	 algun	 tipus	 de	 comentari	 que	 siguin	
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comentaris	alentadors,	que	donin	ànim	i	alentin	a	la	persona	a	continuar	treballant.”	
(E.1)	

	
A	més	a	més,	en	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	requereix	un	treball	per	part	del	
professional	 per	 tal	 d’evitar	 emetre	 judicis	 basats	 en	 prejudicis	 sobre	 els	 participants	 en	
relació	als	delictes	comesos.	
	

“Si	treballem	a	partir	de	les	capacitats...	és	important	realment	saber	què	és	el	que	ha	
fet?	 Doncs	 crec	 que	 no,	 fins	 i	 tot	 millor	 no	 saber-ho	 perquè	 després	 costa.	 Som	
persones,	també	sentim	i	segons	què	ens	costa	gestionar-ho.”	(E.1)	

	
La	primera	persona	
	
L’E.1	troba	important	remarcar	l’eina	metodològica	de	demanar	als	participants	que	parlin	en	
primera	persona.	
	

“Parlar	en	primera	persona	és	una	eina	metodològica	que	tenim	(...)	hem	d’anar	amb	
compte	perquè	les	persones	es	responsabilitzin	del	que	diuen	i	perquè	les	nostres	
paraules	no	excloguin	a	ningú.”	(E.1)	

	
La	paraula	com	a	estratègia	
	
L’E.2	comparteix	la	seva	visió	sobre	l’ús	de	la	paraula	com	a	estratègia.	
		

“La	paraula	és	una	estratègia	per	veure	a	l’altre,	des	d’un	altre	lloc,	sentir-lo	parlar	
trec	molta	informació:	quines	paraules	utilitza,	el	to	de	veu,	cap	a	qui	n	parla,	etc.”	
(E.2)	
	
- Un	recurs	educatiu	és	molestar,	incomodar	des	de	la	bona	intenció	per	a	fomentar	

la	reflexió.	(O.A.7)	
- A	través	de	la	paraula	es	promou	la	reflexió	individual	i	grupal.	(O.A.7)	

	
En	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	l’ús	i	control	de	la	paraula	esdevé	una	estratègia	
per	a	trencar	amb	les	relacions	establertes	en	el	context	entre	els	participants	del	taller.	
	

“En	 aquell	 espai,	 estar	 regulant	 nosaltres	 el	 tema	 de	 la	 paraula,	 doncs	 crec	 que	
profunditzen	perquè	s’escolten	més	i	els	patrons	que	hi	ha	d’interaccions	amb	ells	es	
trenquen.”	(E.3)	
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La	idea	d’itinerari	

	Imatge	26	-	Elaboració	pròpia:	la	idea	d’itinerari	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	25	-	Elaboració	pròpia:	la	idea	d’itinerari	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	28	-	Elaboració	pròpia:	la	idea	d’itinerari	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	27	-	Elaboració	pròpia:	la	idea	d’itinerari	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Transformació	 X	 	 X	 	 X	 X	

Procés	personal	 X	 	 	 X	 X	 	

Procés	grupal	 	 X	 X	 	 X	 	

Incidència	 	 X	 X	 	 	 X	

Transferència	 	 X	 X	 	 X	 	

Limitació	 	 X	 	 	 X	 	

Taula	8	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	a	la	idea	d’itinerari	

	
La	transformació	
	
L’objectiu	 principal	 de	 la	 mediació	 artística	 és	 la	 transformació	 social.	 L’acompanyament	
esdevé	un	aliat	d’aquest	procés	de	 transformació	de	 la	persona	 i	el	grup.	Si	bé	és	cert	que	
poden	haver-hi	canvis	en	moments	puntuals,	la	veritable	transformació	es	produeix	al	llarg	
del	temps.	
	

“Podríem	dir	que	la	transformació	són	processos.	Sí	que	és	veritat	que	tots	hem	tingut	
l’experiència	en	algun	moment	de	la	nostra	vida	que	hi	ha	hagut	una	cosa	puntual	que	
ha	sigut	molt	significativa	per	nosaltres,	però	normalment	les	transformacions	no	és	
una	gota	que	cau	en	un	moment	precís	i	en	un	lloc	concret,	és	un	procés,	és	un	anar	
fent.”	(E.1)	
	
“La	transformació	horitzontal,	que	seria	aquest	que	es	produeix	en	el	temps	i	que,	per	
tant,	implica	un	itinerari	i	l’altre	seria	transformació	vertical	que	vol	dir	que	en	una	
sessió	a	tu	t’ha	passat	algo	i	has	tingut	com	un	inside	o	una	vivència	o	algo	que,	no	
podem	 dir	 que	 t’ha	 transformat,	 però	 sí	 que	 t’ha	 provocat	 un	 replanteig,	 un	
qüestionament	o	una	emoció.”	(E.3)	

	
Durant	el	temps	d’observació	en	els	tallers	regulars	s’ha	pogut	veure	aquesta	idea	d’itinerari	
de	 la	 qual	 parla	 Planella	 (2003),	 tot	 i	 que	 de	manera	 reduïda	 i	 limitada,	 ja	 que	 han	 estat	
processos	relativament	curts	tots.	Tot	i	així,	sí	que	s’han	pogut	identificar	aspectes	que	han	
evolucionat	des	de	la	primera	a	l’última	sessió:	
	

- El	R	es	molt	constant	i	es	nota	molt	l’evolució	positiva	que	està	fent	en	quant	a	pulsació	
i	ritme.	(O.B.8)	

- L’A	cada	vegada	està	més	obert	i	mostra	les	seves	habilitats	al	grup.	(O.S.10)	
- Un	participant	que	al	principi	es	passava	la	major	part	de	la	sessió	fora	del	cercle,	avui	

proposa	 fer	una	roda	de	noms	per	a	 incloure	a	 les	persones	noves	que	han	vingut.	
(O.P.4)	

- Una	participant	que	sovint	ha	estat	fora	del	cercle,	és	qui	convida	a	un	educador	que	
ha	vingut	a	observar	a	estar	al	cercle	amb	el	grup.	(O.P.5)	

- Ningú	 ha	 sortit	 del	 cercle	 en	 tota	 l’estona	 de	 sessió.	 A	 l’inici	 3	 o	 4	 persones	
acostumaven	a	sortir	durant	la	sessió	del	cercle.	
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Procés	individual	i	grupal	
	
En	les	pràctiques	de	mediació	artística	es	viuen	processos	individuals,	però	també	grupals,	ja	
que	les	sessions	es	duen	a	terme	en	grup.	Aquest	tret	característic	dificulta	el	seguiment	tan	
individualitzat	i	posa	especial	èmfasi	al	grupal.	
	

“Un	acompanyament	sí	que	està	dilatat	amb	el	 temps	en	molts	casos	però	clar,	és	
grupal.	No	hi	ha	un	seguiment	individual,	llavors,	jo	crec	que	aquí	potser	no	és	tan	
incisiu	 com	 podria	 ser	 un	 acompanyament	 individual	 sinó	 que	 es	 busca	 més	 un	
procés	en	el	 grup,	no	 tant	de	 les	persones,	 sinó	del	 grup.	Obviament,	 el	 grup	està	
format	 per	 persones	 i	 sí	 que	 pots	 veure	 com	 han	 anat	 canviar	 actituds,	
comportaments	i	això	sí	que	succeeix	i	és	el	que	busquem	i	òbviament	això	requereix	
temps.”	(E.3)	

	
- El	D	creu	que	ens	hem	de	posar	l’objectiu	de	gravar	la	cançó	com	a	motivació	pel	grup.	

à	Objectiu	a	llarg	termini.	(O.B.6)	
- JM-“Serem	capaços	de	fer	silenci	en	5	minuts	el	proper	dia?”	à	idea	d’anar	millorant	i	

complicant	el	que	fem	a	cada	sessió.	(O.P.3)	
	
La	incidència	
	
A	causa	d’aquesta	complexitat	de	treballar	en	grup	i	de	manera	regular	però	poc	significativa	
a	 nivell	 d’hores	 dins	 les	 vides	 dels	 participants,	 tenir-hi	 una	 veritable	 incidència	 és	
aparentment	complicat	i	limitat.		
	

“Aquesta	idea	d’itinerari	està	una	mica	contraposada	a	la	idea	de	comunitat.	(...)	Si	
nosaltres	anem,	una	mediadora,	a	treballar	amb	un	grup	de	30	quatre	dies,	l’itinerari	
no	existeix,	nosaltres	hi	posem	un	èmfasi	grandiós	a	mirar	cadascú	i	dir	em	sembla	
que	aquest	el	que	està	demanant...	el	que	necessita	és	això.	(...)	Però	realment	la	idea	
d’itinerari	 i	 la	de	grup	a	Basket	Beat,	 les	entenem	 les	dos,	 les	acollim	 les	dos,	però	
estan	una	mica	enfrontades	(...)	No	la	deixem	de	fer	ni	tirem	la	tovallola	però	estem	
parlant	 de	molt	a	 grosso	modo:	 de	 fixar-te	 que	 fa	 una	 setmana	 aquest,	 que	 fa	 la	
següent,	normalment	aquest	sempre	diu	això,	ara	ho	ha	deixat	de	dir,	habitualment	
aquest	està	fora,	avui	no	hi	és...	(...)	“Fent	un	treball	d’una	setmana	i	d’una	hora	i	quart	
no	 tenim	 la	capacitat	d’acompanyar	aquest	 itinerari,	aquests	creixements,	aquests	
canvis...	Per	molt	que	fem,	alguns	tallers	fem	una	reunió	setmanal	després	de	la	sessió	
però	tot	i	això	no	són	suficients	per	treure	un	itinerari	o	pensar	un	itinerari	jo	crec.”	
(E.2)	

	
Tot	i	així,	sent	el	fonament	de	l’itinerari	una	debilitat	dels	tallers	de	mediació	artística,	sí	que	
es	pot	considerar	que	tenen	una	incidència	significativa	als	participants:	
	

“Jo	sí	que	crec	que	hi	ha	incidència	i	sí	que	passa	en	una	hora	i	mitja	a	la	setmana,	sí	
que	 passen	 coses	 que	 tenen	 un	 acompanyament	 i	 sí	 que	 hem	 de	 considerar	
acompanyament”.	(E.2)	
	



	 77	

“És	una	debilitat	és	una	 fortalesa:	això	que	dèiem	que	no	es	pot	 fer	un	seguiment	
individual	 però	 a	 vegades	 en	 treballar	 en	 grup	 també	 té	 unes	 altres	 virtuts	 i	
potencialitats.”	(E.3)	

	
- Les	sessions	puntuals	queden	molt	lluny	a	la	idea	d’itinerari,	hi	ha	molt	poc	marge	de	

fer	un	procés	al	llarg	del	temps	amb	el	grup.	(O.A.9)	
	
La	transferència	
	
Sovint,	els	tallers	de	mediació	artística	ocorren	en	tan	sols	una	part	molt	petita	de	la	totalitat	
de	les	vides	dels	participants.	És	el	cas	també	de	les	sessions	de	Basket	Beat	en	les	quals	s’ha	
realitzat	l’observació	participant,	que	es	duen	a	terme	de	manera	regular,	però	tan	sols	una	
vegada	a	la	setmana	i	en	un	temps	d’entre	una	i	dues	hores	per	grup.	És	per	aquest	motiu,	que	
els	 professionals	 busquen	 estratègies	 perquè	 allò	 treballat	 a	 les	 sessions	 pugui	 tenir	 una	
incidència	més	enllà	d’aquestes.	
	

“Aquesta	idea	d’acompanyar	també	quan	no	hi	ets,	és	a	dir,	que	tu	puguis	generar	
unes	eines	perquè	allò	que	està	passant	serveixi	com	a	acompanyament	fora	de	la	
sessió	i	més	enllà	de	la	teva	figura.	En	podem	dir	programar	o	planificar	una	realitat,	
o	 en	 podem	 dir	 transferència.	 (...)	 Fer	 aquest	tipo	de	 ponts.	 Jo	 penso	 que	 això	 és	
important.”	(E.2)	
	
"Aquest	 estat	 que	 fem	 a	 Basquet	 Beat,	 aquest	 somriure,	 aquesta	 activitat	 física	 o	
aquesta	 sensació	de	 comunitat	 que	de	 vegades	 es	 genera	 a	basquet	beat,	 com	els	
participants	poden	generar-la	sense	Basquet	Beat.”	(E.2)	

	
“Pot	haver-hi	aquesta	transformació	vertical	i	que	tu	et	donis	compte	de	coses	allà	
però	ningú	et	garanteix	que	allò	es	transfereixi	a	la	vida	quotidiana	i	llavors	aquí	sí	
que	està	l’èmfasi,	la	responsabilitat	també	en	part	de	l’educadora	per	posar	èmfasi	i	
fer	els	ponts	constantment.	(...)	El	pont	l’ha	de	fer	òbviament	l’educador,	si	no	la	gent	
pot	ser	que	no	vegi	cap	relació	d’una	cosa	amb	l’altre.”	(E.3)	

	
Pel	que	 fa	a	 les	persones	privades	de	 llibertat,	aquesta	 transferència	esdevé	més	complexa	
encara,	ja	que	té	la	limitació	que	aquesta	vida	succeeix	encara	dins	el	centre	penitenciari	i,	per	
tant,	la	transferència	a	la	vida	fora	d’aquest	resulta	gairebé	impossible.	
	

“En	aquest	cas	al	centre	penitenciari	això	és	el	que	em	costa	més	perquè	són	persones	
adultes	que	vénen	de	tornada,	que	quan	marxem	es	queden	allà	tancades	no	tenen	
altres	entorns	amb	els	quals	es	barregen.”	(E.2)	

	
- Fem	transferència	del	coneixement	a	la	vida	més	enllà	de	les	sessions	per	a	generar	

aprenentatges	significatius.	(O.A.7)	
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Altres	conceptes	rellevants	
	
Els	processos:	lents	i	infinits	
	
L’E.1	 destaca	 la	 idea	 que	 els	 processos	 de	 transformació	 i	 creixement	 a	 tots	 els	 nivells	 es	
produeixen	al	llarg	del	temps	i	que	haurien	de	considerar-se	infinits.	
	

“Tant	al	procés	de	millora,	de	millora	personal,	social	alomillor	no	s’acaba	mai,	en	el	
sentit	que	clar,	si	jo	estic	a	la	presó,	per	mi	serà	un	èxit	i	la	mediació	artística	haurà	
funcionat	molt	bé	si	ha	col·laborat,	si	aquesta	persona	que	està	a	la	presó	pot	sortir,	
tenir	 una	 vida	 més	 integrada	 i	 que	 no	 torni.	 Però	 segur	 que	 podem	 continuar	
treballant	pel	benestar,	per	la	millora	social,	col·lectiva,	individual	també,	vull	dir	que	
jo	crec	que	no	acabem	mai.”	(E.1)	
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La	comunitat	

Imatge	30	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	29	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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	Imatge	31	-	Elaboració	pròpia:	la	comunitat	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	32	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

La	comunitat	 	 	 	 	 	 X	

El	grup	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Suport	i	

reconeixement	

X	 	 X	 X	 X	 X	

Aprenentatge	dels	

altres	

	 	 X	 X	 X	 X	

Espai	segur	

d’experimentació	

X	 	 X	 	 X	 X	

Referent	sistèmic	 	 X	 	 	 X	 	

Terapèutica	 	 	 	 X	 X	 X	

Taula	9	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	al	reconeixement	de	l’altre	

	

Planella	(2003)	titula	amb	el	nom	de	comunitat	aquest	fonament	posant	èmfasi	en	la	necessitat	
de	la	implicació	en	aquesta	en	el	procés	d’acompanyament.	
	

“Les	persones	som	mamífers,	o	sigui	vivim	amb	altres	persones,	formem	part	d’una	
comunitat,	 necessitem	 sentir-nos	 reconeguts,	 acceptats,	 si	 formem	 part	 d’alguna	
cosa...	Són	com	necessitats	humanes.	Ja	ho	deia	Maslow	pels	anys	50,	necessitem	ser	
acceptats	per	la	comunitat	i	sentir-nos	que	formem	part”.	(E.1)	

	
“Que	Basket	Beat	tingui	aquest	referent	sistèmic	com	una	cosa	fonamental	es	fa	molt	
palès	una	cosa	que	a	la	presó	no	queda	tan	palès,	que	és	la	relació	entre	els	sistemes,	
no?	El	microsistema,	exosistema...”	(E.2)	

	
En	 el	 cas	 dels	 tallers	 de	 mediació	 artística,	 però,	 aquesta	 idea	 de	 comunitat	 s’amplia	 i	
s’incorpora	la	idea	de	grup	com	a	eix	vertebrador	de	la	pràctica.	
	
La	comunitat	
	
En	els	tallers	de	mediació	artística,	i	especialment	en	el	cas	de	Basket	Beat,	el	contacte	amb	la	
comunitat	és	recurrent	i	forma	part	dels	objectius	del	treball	amb	els	grups.	
	

“Els	nostres	grups	són	oberts	i	que	el	nostre	grup	sigui	vol	dir	que	el	grup	està	en	
contacte	constantment	amb	la	comunitat	i	que	prens	consciència	de	la	comunitat.”	
(E.2)	
	
“El	tema	dels	complements	que	fem	a	les	nostres	sessions,	que	un	dia	vinguin	músics,	
que	l’altre	dia	sis	nens	de	cada	grup	van	anar	a	les	portes	obertes	a	fer	una	actuació	
pels	pares	i	explicar	als	pares	que	és	el	projecte,	fer	un	taller	amb	famílies	mixt,	fer	el	
taller	amb	els	professors	i	que	els	professors	que	ho	sàpiguen,	ho	vegin...	crec	que	
això	té	a	veure	amb	aquesta	 idea	de	comunitat	 i	dels	 llaços	que	van	més	enllà	del	
taller”	(E.2)	
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De	la	mateixa	manera	que	succeeix	amb	la	transferència,	la	interacció	de	les	persones	privades	
de	llibertat	es	troba	limitada	a	aquelles	que	poden	accedir	al	centre	penitenciari.	És	així	com	
la	comunitat	que	es	treballa	és	la	que	es	genera	dins	del	centre.	
	

“A	la	presó	passa	molt	la	virtual	perquè	la	fem	molt	però	sí	que	la	real	no	hi	deixa	
d’estar	a	les	quatre	parts,	jo	crec	que	passa	menys.”	(E.2)	
	
“La	 pròpia	 comunitat	també	 ens	 ajuda	 a	 ser	 i	 a	 posicionar-nos,	 amb	 el	 que	 el	
professional	 i	 l’intern	són	dos	agents	que	aporten	a	 la	comunitat,	 tenen	nivells	de	
responsabilitat	diferents	però	aporten.”	(E.4)	
	
El	bon	dia	“és	un	espai	d’autoreconeixement	de	comunitat.”	(E.4)	

	
Al	 llarg	 de	 les	 sessions	 en	 les	 qual	 s’ha	 participat,	 la	 interacció	 amb	 la	 comunitat	 ha	 estat	
constant,	ja	sigui	des	d’estudiants	i	professionals	del	camp	de	la	mediació	artística	com	d’altres	
professionals	amb	més	o	menys	relació	amb	el	grup	de	participants.	
	

- Avui	han	vingut	estudiants	d’integració	social	a	participar	a	la	sessió.	(O.B.8)	
- Ve	el	funcionari	D.	Vindrà	a	partir	d’ara	a	participar.	(O.B.9)	
- Avui	ha	vingut	la	M,	educadora	de	BB	a	fer	reunió	i	a	participar	a	la	sessió.	(O.B.9)	
- Som	tres	persones	extres	de	pràctiques	participant	al	taller.	Se’m	fa	estrany,	em	sap	

greu	que	molesti.	Només	han	vingut	4	dels	participants	habituals,	l’educadora	i	el	D.	
(O.S.1)	

- Fan	un	intercanvi	a	través	del	programa	l’ajuntament.	Esperàvem	el	grup	Blackout	de	
dansa	urbana,	però	només	n’han	vingut	dos.	També	han	vingut	dues	persones	més	a	
participar	i	una	l’altra	a	observar.	(O.S.2)	

- El	D	explica	que	també	fem	BB	a	altres	espais	i	amb	altres	grups.	(O.S.11)	
- Una	persona	pregunta	a	l’Estel	com	es	diu.	El	JM	dóna	molta	importància	a	preguntar	

i	conèixer	algú	nou	quan	ve	a	les	sessions.	(O.P.2)	
- JM-“Què	té	d’especial	el	que	fem	perquè	hi	hagi	tanta	gent	que	vulgui	venir	a	veure’ns?”	

Participant	–	“Aprendemos	a	botar	la	pelota,	a	estar	en	grupo”	(O.P.2)	
- Participant-“Qui	són	aquestes	noies?	

JM-“Pregunta’ls-hi”	(O.P.3)	
El	JM	convida	a	participar	activament	al	taller	de	BB	a	dues	educadores	que	estan	de	
visita	a	l’escola.	(O.P.3)	
Ha	vingut	el	R,	educador	de	BB,	a	fer	supervisió	de	la	sessió.	(O.P.5)	

	
El	grup	
	
A	les	pràctiques	de	mediació	artística	es	treballa	generalment	a	partir	de	tallers	grupals.	És	
així	com	el	grup	és	considerat	un	element	fonamental	en	l’acompanyament	d’aquestes	i	el	qual	
té	una	gran	rellevància	en	el	desenvolupament	i	evolució	d’aquestes.	
	

“És	una	de	les	coses	importants	dintre	de	la	mediació	artística,	tot	el	valor	del	grup.”	
(E.1)	
	
“Com	a	mediadors	artístics	treballem	en	general	amb	el	grup	i	estem	acompanyament	
a	tot	el	grup.	Això	no	treu,	com	dèiem	abans,	que	tu	puguis	aprofitar	moments	per	fer	
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un	acompanyament	més	personal	dintre	dels	tallers	grupals	o	que	hi	hagi	coses	que	
les	puguis	treballar	sí	que	les	pots	treballar	de	forma	individual.”	(E.1)	

	
“El	grup	forma	part	de	les	nostres	idees	bàsiques	de	Basket	Beat.	(...)	Jo	crec	que	tot	
és	molt	transversal,	és	com	el	training	grup”	(E.2)	

	
En	l’observació	participant	s’ha	pogut	reconèixer	l’èmfasi	que	es	posa	en	el	treball	en	grup	i	la	
importància	que	té	aquest	a	les	sessions:	
	

- Sempre	sona	molt	bé,	hi	ha	un	sentit	de	grup,	d’anar	alhora,	de	mirar-se	i	treballar	de	
manera	conjunta.	(O.B.3)	

- Quan	canvia/augmenta	el	grup	es	fa	molt	més	difícil	fer	música.	(O.B.8)	
- Educadora-	“Som	un	grup,	no	pots	actuar	com	si	estiguessis	sol	al	món”	(O.S.7)	
- JM-“Mientras	respetes	al	grupo,	haz	lo	que	quieras”	(O.P.1)	
- Se’ls	 fa	 difícil	 escoltar	 quan	 fan	 el	 ritme	 els	 altres	 perquè	 estan	 pendents	 del	 seu.	

(O.P.1)	
- JM-“En	este	ejercicio	tenemos	que	dar	y	recibir	a	la	vez”	(O.P.2)	
- JM-“Per	a	qui	parles?	Per	a	mi	o	per	al	grup?”	(O.P.2)	
- Pensar	que	el	què	fem	afecta	als	altres	i	el	què	fan	els	altres	ens	afecta	(O.P.3)	
- JM-“Fijaros	lo	difícil	que	es	hacer	las	cosas	en	grupo”	(O.P.3)	
- Importància	de	reconèixer	que	falta	gent	al	grup,	que	formen	part	del	grup	i	no	hi	són.	

(O.P.4)	
- JM-“Hi	ha	noms	que	no	han	sortit	encara”.	Cal	visibilitzar	totes	les	persones	del	grup,	

sobretot	les	que	tenen	tendència	a	ser	més	invisibles.	(O.P.4)	
- El	 JM	 remarca	 que	 les	 nostres	 actituds	 i	 accions	 influeixen	 al	 grup	 i	 a	 nosaltres	

mateixes.	(O.P.4)	
- JM-“Sempre	és	més	difícil	fer	les	coses	en	grup	que	sol”	(O.P.4)	
- JM-“A	lo	mejor	el	grupo	se	equivoca	por	lo	que	estás	haciendo	tu”	(O.P.5)	
- JM-“Por	qué	nos	pasa?”	

Participant-“Porque	no	nos	escuchamos	y	estamos	pendientes	de	nosotros.”	(O.P.5)	
- El	que	aconsegueix	un,	si	som	un	grup,	ho	aconseguim	tots.	(O.P.5)	
- Aconsegueixen	contar	 fins	a	30	a	 l’exercici	dels	números	 i	 fer	els	30	bots	 junts.	Ho	

celebren	amb	molta	alegria.	(O.A.6)	
- “A	BB	som	grup.	Cadascú	és	diferent”	(O.A.8)	

	
	
El	suport,	el	reconeixement	i	l’aprenentatge	dels	altres	
	
Seguint	amb	el	reconeixement	del	protagonisme	del	grup	en	els	tallers	de	mediació	artística,	
els	 professionals	 entrevistats	 posen	 en	 valor	 els	 enriquiments	 que	 aporta	 a	 la	 pràctica	 el	
suport,	reconeixement	i	aprenentatges	que	es	generen	a	partir	del	treball	amb	l’altre.		
	

“D’aprenentatge,	 de	 suport,	 de	 sentir-te	 que	 formes	 part	 d’una	 cosa,	 és	
importantíssim.	Quan	estem	parlant	d’inclusió,	el	primer	és	que	et	sentis	part	d’un	
grup,	 que	 no	 et	 sentis	 que	 estàs	 sol,	 que	 no	 tens	 ningú,	 que	 estàs	 aïllat	 del	món.	
(...)Que	tinguis	un	grup	i	que	et	sentis	part	d’aquest	és	un	primer	pas	important.	I	que	
també	et	sents	acompanyat	pel	grup,	tens	un	suport	emocional...	No	només	amb	el	
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mediador	artístic	sinó	amb	els	companys,	que	et	poden	apoyar,	que	pots	parlar	amb	
ells...”	(E.1)	
	
“Si	 estàs	 obert	 al	 que	 està	 passant	 a	 la	 sessió	 et	 pots	 enriquir	molt	 perquè	 estan	
passant	 moltíssimes	 coses,	 aprens	 dels	 altres,	 de	 tu	 mateix,	 perquè	 estàs	
interaccionant,	és	com	una	espècie	de	“micro-món”;	on	veus	com	tu	interacciones.”	
(E.3)	
	
“L’energia	 circula,	 quan	 estàs	 en	 un	 grup	 i	 passen	 coses	 allà.	 Diguéssim	 que	 ens	
retroalimentem	els	uns	als	altres,	si	un	dia	un	té	un	moment	més	baix	doncs	l’altre	el	
pot	ajudar,	no	necessàriament	de	forma	explícita,	però	allà	hi	ha	una	alquímia	que	fa	
que	passin	coses	i	circuli	l’energia.”	(E.3)	
	

El	suport	i	ajuda	que	ofereix	el	grup	no	afecta	tan	sols	als	participants	del	taller,	sinó	que	també	
impacta	a	la	persona	professional.	
	

“El	grup	t’ajuda,	jo	moltes	vegades	surto	millor	del	que	he	entrat	i	la	sessió	se	suposa	
que	no	és	per	mi	sinó	que	és	pel	grup,	però	això	és	una	mostra	de	què	realment	el	
grup	ajuda	i	no	només	als	altres	sinó	a	tots.”	(E.3)	
	

En	nombroses	ocasions	s’ha	pogut	verificar	aquests	beneficis	que	aporta	el	treball	en	grup	en	
les	sessions:	
	

- Participant-“Gracias	a	mí	no,	somos	todos”	(O.B.7)	
- Els	participants	comparteixen	riures	dels	propis	errors.	(O.B.8)	
- Participant-“Fijar-os	en	el	compañero	como	estratègia	para	 ir	 juntos,	hacerlo	bien”.	

(O.B.8)	
- Un	participant	fa	comentaris	molt	negatius	sobre	sí	mateix	i	el	grup	l’anima,	busca	el	

costat	positiu.	(O.B.9)	
- La	G	i	el	J	canten	junts.	Al	J	li	costa	seguir	el	ritme	però	cantar	amb	la	G	l’ajuda.	(O.S.6)	
- D-“Parar,	observar	el	què	fa	el	grup	per	adonar-nos	del	què	fem,	què	hi	ha	diferent	amb	

els	altres.”	(O.S.9)	
- Avui	hi	ha	una	participant	nova	que	ve	a	provar.	Per	acollir-la	el	D	incita	a	fer	exercicis	

amb	els	noms	i	a	què	li	expliquin	què	fem	a	BB.	(O.S.10)	
- D-“Intentamos	ayudarnos	entre	nosotros.	Para	eso	sirven	los	grupos,	para	ayudarse”	

(O.S.11)	
- D-“Ens	podem	ajudar	mirant	als	altres,	no	tot	depèn	de	tu”	(O.S.11)	
- JM-“S’aprenen	moltes	coes	mirants	als	altres”	(OP.1)	
- JM-“Els	de	fora	tenim	l’oportunitat	de	mirar	els	de	dins”	(O.P.3)	
- JM-“Por	qué	quiero	hacerlo	yo	antes	de	animar	a	un	compañero	a	hacerlo?”	(O.P.4)	
- A	 l’inici	 i	 al	 final	 de	 la	 sessió	 ens	 trobem	 totes	 per	 a	 reconèixer-nos	 com	 a	 grup	 i	

començar	i	acabar	juntes.	(O.A.10)	
	
	
Un	espai	segur	d’experimentació	
	
El	 grup	 esdevé	 un	 element	 clau	 per	 a	 recrear	 aquesta	 idea	 de	 comunitat	 a	 petita	 escala	 i	
permetre	posar	en	pràctica	les	relacions	en	un	espai	segur	d’experimentació.	
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“Els	tallers	serien	com	una	petita	societat,	vivim	en	comunitat,	ens	necessitem	els	uns	
als	altres,	som	mamífers...	Diguem	que	el	grup	és	una	societat	propera	i	petita	on	hi	
ha	també	altres	persones	i	és	un	espai	també	d’experimentació,	segur	a	més	a	més.”	
(E.1)	

	
“Aquest	estar	interaccionant	en	grup	fa	que	sigui	com	la	vida	mateixa,	no?	Et	posa	en	
un	context	que	no	és	aïllat	en	una	consulta	amb	un	terapeuta,	que	òbviament	no	cal	
comparar-ho	 i	 té	 les	 seves	 virtuts,	 però	 en	 aquest	 cas,	 tu	 estàs	 interaccionant	 de	
veritat,	 no	 t’estàs	 imaginant	 res,	 allò	 està	 passant,	 et	 dóna	 un	marge	 per	 assajar	
diferents	conductes	directament.	Òbviament	per	això	has	de	voler	i	donar-te	compte	
i	t’ho	han	de	facilitar.”	(E.3)	
	
“També	pots	experimentar.	(...)	És	molt	més	difícil	fer-ho	fora	que	no	en	aquest	espai,	
que	és	un	espai	de	seguretat,	s’atreveixen	abans	fer	passos	dins	d’aquest.”	(E.1)	
	
“A	la	vegada	tens	un	marge	molt	gran	per	canviar	aquests	patrons	perquè	saps	que	
allà	no	hi	ha	un	bé	o	malament	o	un	error,	el	que	dèiem	abans,	que	pugui	tenir	unes	
conseqüències	greus.”	(E.3)	

	
En	els	tallers	s’ha	pogut	observar	la	generació	d’aquest	clima	de	confiança	que	ha	permès	la	
llibertat	als	participants	per	a	experimentar	de	manera	segura.	
	

- Iniciem	un	ritme	tots	 junts,	però	es	converteix	en	una	creació	col·lectiva	poc	a	poc.	
(O.B.1)	

- Comencem	a	composar	un	ritme	per	acompanyar	la	lletra	d’un	participant.	El	D	intenta	
que	sigui	una	composició	col·lectiva.	(O.B.2)	

- Em	sorgeix	el	dubte	de	què	passa	amb	la	confidencialitat	quan	els	grups	són	oberts.	
(O.B.8)	

- Les	improvisacions	grupals	que	es	fan	a	cada	sessió	van	demostrant	la	complicitat	i	
confiança	què	hi	ha	al	grup.	Són	al·lucinants.	(O.B.9)	

- Fem	una	 ronda	 individual	 amb	el	 ritme	de	 cadascú.	Així,	 tothom	 té	un	moment	de	
protagonisme	davant	del	grup.	(O.S.11)	 	
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El	compromís	

Imatge	34	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	33	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	36	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	35	-	Elaboració	pròpia:	el	compromís	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Predisposició	 	 X	 X	 	 X	 X	

Regularitat	 	 X	 X	 	 X	 	

Mutu	 X	 	 	 X	 X	 X	

Horaris	 	 	 X	 	 X	 	

Espai	de	seguretat	 X	 	 	 	 X	 X	

Presència	 X	 	 	 	 X	 	

Vincle	 X	 	 	 	 	 X	

Taula	10	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	al	reconeixement	de	l’altre	

	

La	predisposició	i	la	regularitat	
	
El	 compromís	 del	 professional	 envers	 el	 grup	 que	 acompanya,	 segons	 les	 persones	
entrevistades,	té	a	veure	per	una	banda	amb	la	predisposició	i,	per	l’altra,	amb	la	regularitat	
d’aquest	en	les	sessions.	
	

“Per	mi	el	compromís	té	a	veure	amb	el	posicionament	de	 l’educador,	és	a	dir,	no	
entendre	l’educació	com	a	neutre,	entendre	l’educació	com	un	acte	polític	i	per	tant	
repolititzar	 l’educació	(...)és	redundant	pensar	que	 l’educació	és	política.	Per	mi	la	
pròpia	paraula	per	mi	educació	ja	porta	un	si	polític.”	(E.2)	
	
“Fer	la	teva	feina	sempre	el	màxim	de	bé	que	puguis	i	això	és	poc	quantificable	perquè	
amb	 tots	 aquests	 elements	 d’atenció,	 de	 paraula,	 sabent	 cada	 moment	 el	 que	 és	
millor,	el	que	és	pitjor	i	això	és	molt	intuïtiu...”	(E.3)	
	
	“És	 simplement	 fer	 bé	 la	 teva	 feina	 i	 en	 aquest	 cas	 si	 es	 tracta	 de	 treballar	 i	
acompanyar	 un	 grup	 doncs	 complir	 amb	 uns	 horaris,	 una	 regularitat,	 una	
predisposició...	(E.3)	
	
“És	fonamental	anar	cada	setmana.”	(E.2)	
“Nosaltres	sempre	posem	això	(oferir	horaris	alternatius	per	a	realitzar	la	sessió	en	
cas	 de	 que	 no	 es	 pugui	 fer	 en	 el	 dia	 i	 horaris	 habituals)	 a	 disposició.	 És	
fonamental,	bueno,	és	que	si	no,	no	podem	fer	la	nostra	feina.	La	feina	no	es	pot	ser	
si	no	hi	ha	això.”	(E.2)	

	
- Es	nota	molt	que	hem	estat	una	setmana	sense	venir.	Això	fa	que	es	perdi	molt	el	fil.	

(O.B.8)	
- Gràcies	a	tothom.	Estic	molt	content	d’estar	cada	setmana	aquí	i	de	fer	coses	juntes.	

(O.P.3)	
- Avui	no	és	dia	de	sessió	habitual,	ho	han	passat	a	divendres	perquè	el	JM	no	podia	venir	

dimarts.	(O.P.3)	
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El	compromís	mutu	
	
El	compromís	per	part	del	professional,	però,	no	és	suficient	perquè	els	tallers	es	puguin	dur	
a	terme	de	la	manera	esperada.	El	bon	funcionament	i	evolució	de	les	sessions	recau	també,	i	
probablement	amb	molta	més	força,	en	el	compromís	dels	participants	envers	el	propi	grup.	
	

“Per	mi	és	important	formar	part	de	l’espai	de	seguretat	i	del	compromís.	Jo	no	li	puc	
demanar	 a	 un	 altre	 un	 compromís	 que	 jo	 no	 sóc	 capaç	de	mantenir.	 (...)	 Si	 jo	 em	
comprometo	amb	el	grup,	dic	que	treballem	junts,	que	us	comprometeu	vosaltres,	us	
estic	 demanant	 que	 un	 impliqueu	 amb	 la	 feina,	 amb	 el	 que	 esteu	 fent,	 que	 us	
impliqueu	amb	els	altres	i	jo	resulta	que	no...”	(E.1)	

	
“El	 compromís	 jo	 el	 lligo	 amb	 la	 part	 política,	 amb	 la	 part	 de	 responsabilitat	
compartida.”	(E.2)	
	
“Compromís	dels	altres	en	fer	aquest	passet	endavant	de	responsabilitat	compartida.	
I	tu	poder	frenar	si	tu	no	veus	compromís.”	(E.2)	

	
Es	destacarien	tres	moments	en	els	quals	s’ha	pogut	identificar	la	importància	del	compromís	
i	la	celebració	d’aquest	quan	succeeix:	
	

- La	G,	 que	 fins	 ara	 sempre	 arribava	 tard,	 ha	 arribat	 puntual	 i	 creu	que	ha	 trobat	 la	
manera	per	a	poder	fer-ho	sempre	a	partir	d’ara.	(O.S.9)	

- Avui	hi	som	totes!	Feia	molts	dies	que	sempre	faltava	un	o	l’altre.	(O.S.10)	
- El	JM	els	ha	d’anar	a	buscar	perquè	no	vénen	i	els	recorda	que	és	responsabilitat	seva	

també	enrecordar-se	de	que	hi	ha	sessió.	(O.P.4)	
	
En	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat	del	DAE	de	Brians	2,	al	tractar-se	d’un	mòdul	
especial,	s’explicita	aquest	compromís	ja	des	d’un	primer	moment.	
	

“A	 nivell	 formal,	 quan	 entren	 en	 el	DAE	ells	 signen	 un	 compromís.	 (...)	 En	 aquest	
document	que	nosaltres	signem	precisament,	(...)	hi	ha	una	relació	de	compromisos	i	
hi	ha	un	espai	de	compromisos	per	part	nostre.	(...)	El	pla	individual	de	tractament	
ha	de	ser	un	pla	conjunt,	que	l’elaborem	l’intern	i	nosaltres,	i	és	vital.	Nosaltres	ens	
comprometem	a	portar-lo	a	terme	de	la	mateixa	manera	que	es	compromet	a	portar-
lo	a	terme.”	(E.4)	

	
De	la	mateixa	manera,	les	persones	privades	de	llibertat	del	DAE	es	comprometen	a	assistir	a	
una	 sèrie	 d’activitats,	 tallers	 i	 formacions	 dins	 el	 mòdul.	 Aquest	 compromís,	 però,	 sovint	
esdevé	força	irregular,	fet	que	dificulta	l’evolució	i	desenvolupament	dels	tallers.	
	

- No	són	especialment	puntuals	la	majoria,	tot	i	que	n’hi	ha	que	sí.	La	sessió	costa	una	
mica	d’arrencar	perquè	van	arribant	amb	comptagotes.	(O.B.1)	

- Hi	ha	hagut	molta	participació	en	comparació	amb	les	últimes	setmanes.	(O.B.3)	
- Hi	 ha	 hagut	 molta	 participació	 i	 de	 manera	 molt	 puntual	 per	 part	 de	 tots	 els	

participants!	(O.B.5)	
- Últimament	hi	ha	molt	poca	assistència.	El	nivell	de	compromís	és	baix	i	posen	moltes	

excuses.	(O.B.6)	
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- Participant-“Yo	estaba	esperando	a	que	vinierais	para	hacer	BB”	(O.B.7)	
- El	D	demostra	el	compromís	amb	el	grup	de	manera	setmanal.	Els	participants,	n’hi	ha	

alguns	que	no	fallen	mai	i	d’altres	que	són	molt	irregulars.	El	compromís	ens	permet	
avançar	com	a	grup.	(O.B.8)	

- El	R	és	molt	constant,	es	nota	molt	l’evolució	positiva	que	està	fent.	(O.B.8)	
- El	R	no	ha	marxat	abans	avui	com	fa	normalment.	(O.B.8)	
- El	R	i	el	J	han	dit	que	vindrien	a	la	sessió	i	no	hi	són.	(O.B.9)	
- El	grup	segueix	sent	molt	irregular.	(O.B.9)	

	
Altres	conceptes	rellevants	
	
La	presència	
	
L’E.1	considera	rellevant	destacar	la	necessitat	que	el	professional	es	trobi	en	el	mateix	espai	
que	els	participants	a	les	sessions.	
	

“El	 mediador	 artístic	 està	 sempre	 present	 a	 l’espai.	 Si	 marxes,	 ho	 dius,	 surto	 un	
moment.	Ets	un	pilar	perquè	es	doni	aquest	espai	de	seguretat,	has	d’estar	allà.”	(E.1)	
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La	paciència	 	

Imatge	38	-	Elaboració	pròpia:	la	paciència	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	37	-	Elaboració	pròpia:	la	paciència	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	40	-	Elaboració	pròpia:	la	paciència	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	39	-	Elaboració	pròpia:	la	paciència	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Ritmes	 X	 X	 X	 	 X	 	

Treball	personal	 X	 	 	 X	 X	 	

Exigència	 	 X	 	 	 X	 	

Taula	11	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	al	reconeixement	de	l’altre	

	

El	respecte	pels	diferents	ritmes	
	
Els	professionals	de	 la	mediació	artística	entrevistats	consideren	evident,	però	rellevant	el	
respecte	pels	diferents	ritmes	individuals	dins	el	grup,	més	que	la	paciència	del	professional.	
	

“Respectar	els	ritmes.”	(E.1)	
	
“És	aquesta	paciència	i	respecte	pels	ritmes	diferents”	(E.2)	
	
“En	el	cas	l’acompanyament	és	això,	vas	al	ritme	que	va	el	grup	i	t’has	d’adaptar”	(E.3)	
	

A	 l’observació	participant	 s’ha	pogut	 constatar	 aquesta	 voluntat	de	 trobar	 l’equilibri	 per	 a	
respectar	els	diferents	ritmes	individuals	dins	el	grup	i	alhora	el	grupal	i	 les	dificultats	que	
sorgeixen	als	participants	a	l’hora	de	fer-ho.	
	

- Hi	ha	un	participant	que	vol	anar	molt	ràpid,	li	costa	respectar	el	ritme	del	grup.	(O.B.2)	
- El	J	ha	vingut	nou	i,	tot	i	que	en	sap	molt	de	música,	respecta	molt	el	ritme	del	grup.	

(O.B.6)	
- L’exercici	dels	números	serveix	per	a	deixar	espai	als	altres.	(O.S.2)	
- Hem	recordat	els	exercicis	que	vam	fer	i	què	vam	treballar.	Ha	costat	molt,	en	general	

costa	 bastant	 que	 se’n	 recordin,	 tenen	 tendència	 a	 repetir	 sempre	 els	 mateixos	
exercicis	que	se’ls	han	quedat	gravats.	(O.S.5)	

- Costa	que	els	participants	es	quedin	amb	la	informació	que	els	estan	donant	sobre	una	
sortida.	El	D	insisteix	i	busca	alternatives	per	a	que	ho	entenguin.	(O.S.6)	

- El	D	utilitza	el	recurs	de	repetir	moltes,	moltes	vegades	el	mateix	ritme	perquè	se’ls	
quedi	gravat.	(O.S.11)	

- En	veure	que	l’evolució	d’un	exercici	proposat	no	funcionava	amb	el	grup,	el	JM	torna	
a	la	versió	senzilla	i	treballa	sobre	aquesta.	(O.P.2)	

- Hi	ha	quatre	persones	fora	del	cercle.	El	JM	els	convida	a	entrar	però	respecta	que	no	
ho	vulguin	fer	i	segueix	la	sessió.	(O.P.2)	

- Participant-“Entonces	 hay	 que	 dejar	 tiempo	 a	 los	 demàs”	 (per	 a	 qui	 tothom	 pugui	
entrar)	(O.P.3)	

- La	R	ha	proposat	un	exercici	que	sembla	que	costa	molt	d’entendre,	 tant	perquè	 la	
proposta	no	és	clara	com	perquè	el	grup	no	l’està	sabent	interpretar.	Han	entrat	una	
mica	en	un	bucle	de	no	ho	entenc,	em	canso	desconnecto.	(O.A.2)	

- L’espai	d’improvisació	permet	que	tots	els	nivells	musicals	puguin	tocar	junts	sense	
problema,	des	del	més	senzill	fins	al	més	complexe.	(O.A.7)	

- Som	un	grup.	Cadascú	és	diferent.	(O.A.8)	
	



	 94	

Alhora,	 però,	 l’E.2	 remarca	 la	 necessitat	 de	 no	 oblidar	 l’exigència	 als	 participants	 de	
manera	 individual	 i	 grupal	 per	 tal	 de	 poder	 treballar	 també	 sobre	 aquelles	 coses	 que	
calgui.	
		

“Tu	tirar	endavant	i	la	gent	ja	es	va	enganxant.	(E.2)	
	

- 	Me	n’adono	que	tot	i	ser	grups	de	la	mateixa	escola	i	edat	estan	a	nivells	molt	diferents	
i,	per	tant,	els	exercicis	que	proposa	el	Josep	Maria	també.	L’exigència	és	molt	diferent	
en	un	grup	i	un	altre,	segons	el	moment	en	què	es	troba	aquest	grup.	(O.P.2)	

	
	
La	paciència	-	treball	personal	
	
Pel	que	fa	a	la	paciència	per	part	del	professional,	els	entrevistats	coincideixen	en	la	idea	que	
aquesta	 és	 una	 característica	 necessària	 i	 que	 és	 una	 qüestió	 de	 treball	 personal	 com	 a	
professional	 per	 tal	 de	 poder	 posar	 distància	 i	 treballar	 de	 la	 manera	 menys	 subjectiva	
possible.	
	

“Els	objectius	els	posa	l’altre,	tu	li	pots	suggerir,	li	pots	fer	preguntes,	com	et	sents	
aquí,	 t’agradaria	 viure	 d’una	 altra	manera...	 Però	 és	 la	 persona	 qui	 ho	 ha	 de	 fer.	
Llavors	sí,	paciència	i	sostenir.	Però	passa,	ens	passa.	Moltes	vegades	ens	impliquem	
i	comprometem	tant	que	vivim	les	dificultats	com	a	pròpies.”	(E.1)	

	
“Quan	estàs	en	un	context	de	taller	en	principi	no	tens	perquè	no	ser	pacient.	Has	de	
partir	de	la	base	que	treballes	amb	gent	que	té	unes	capacitats	diferents,	si	perds	això	
de	 vista,	 estàs	 perdut,	 perquè	 no	 té	 sentit,	 no?	 Llavors,	 sí,	 paciència,	 fonamental,	
però	vaja	és	que	si	no	la	tens,	dedica’t	a	una	altra	cosa.”	(E.3)	

	
“Més	paciència	hauríem	de	tenir,	a	vegades	crec	que	tenim	poca	paciència	i	ho	dic	en	
primera	 persona	 perquè	 són	 processos,	 els	 del	DAE,	 d’interns	
que	vénen	precisament	de	situacions	molt	complicades	de	cercles	tancats,	en	els	que	
els	processos	es	repeteixen.	(...)	No	som	conscients	que	potser	no	porta	sis	mesos,	
potser	porta	25	anys	repetint	aquest	mateix	procés	o	aquest	mateix	model,	 llavors	
clar...	És	un	treball	més	personal,	no?”	(E.4)	
	
“Si	realment	creiem	que	són	ells	els	protagonistes,	el	fracàs	puntual	no	es	pot	viure	
com	un	fracàs	total.”	(E.4)	

	
De	la	mateixa	manera	que	succeeix	amb	els	altres	fonaments	de	l’acompanyament,	la	paciència	
no	és	un	element	que	calgui	treballar	només	per	part	de	la	persona	professional,	sinó	que,	el	
grup	es	troba	també	en	molts	moments	en	els	quals	l’ha	d’exercitar	i	aprendre	a	gestionar-la.	
	

- Es	nota	que	el	D	es	posa	nerviós	perquè	no	 l’escolten.	Necessita	ser	més	autoritari,	
necessita	molt	més	la	paraula	que	normalment.	(O.B.8)	

- JM-“Què	es	treballa	amb	aquest	exercici?”	(botem	un	ritme	alhora	i	passem	la	pilota	al	
del	costat)	
Participant:	“paciència”	(O.P.2)	

- JM-“Fijaros	la	frustración	que	sentimos	en	una	cosa	que	es	un	juego”	(O.P.4)	
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- Participant-“Hay	que	practicar	más	los	números,	porque	no	tenemos	paciència”	(O.P.5)	
- El	grup	es	segueix	encallant	en	el	mateix	error	 i	es	nota	que	el	D	es	posa	una	mica	

nerviós.	(O.A.7)	
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La	cura	 	

Imatge	41	-	Elaboració	pròpia:	la	cura	en	l’acompanyament	segons	l’E.1	

Imatge	42	-	Elaboració	pròpia:	la	cura	en	l’acompanyament	segons	l’E.2	
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Imatge	43	-	Elaboració	pròpia:	la	cura	en	l’acompanyament	segons	l’E.3	

Imatge	44	-	Elaboració	pròpia:	la	cura	en	l’acompanyament	segons	l’E.4	
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	 E.1	 E.2	 E.3	 E.4	 Observacions	 IBA	

Emocions	 	 X	 X	 	 X	 X	

Del	professional	 X	 	 X	 	 X	 	

Presa	de	decisions	 X	 	 	 	 X	 	

Deixar	espai	 X	 	 	 	 X	 	

Cap	a	l’altre	 	 X	 	 	 X	 X	

Cap	a	l’entorn	 	 X	 	 	 X	 X	

Intuïció	 	 	 X	 	 	 	

Repte	 	 	 X	 	 	 	

Procés	personal	 	 	 	 X	 	 X	

Taula	12	-	Comparativa	de	termes	identificats	en	relació	al	reconeixement	de	l’altre	

	

El	concepte	de	la	cura,	el	qual	Planella	no	incorpora	als	fonaments	de	l’acompanyament,	es	
troba	poc	definit	 i	 amb	poc	 consens	 respecte	 al	 seu	 significat	 i	 la	manera	d’aplicar-lo	dins	
l’àmbit	professional	de	la	mediació	artística.	
	
Per	una	banda,	l’E.1	el	relaciona	amb	la	idea	que	és	l’altre	el	que	ha	de	fer	i	que	l’acompanyant	
ha	de	deixar	espai	i	llibertat	a	què	així	sigui.	
	

“Per	mi	 tenir	cura	no	és	substituir	 l’altre,	o	sigui	 tenir	cura	no	és	 “t’ho	 faig	jo”	 (...)	
Tenir	 cura	 de	 l’altre	 és	 deixar	 que	 s’estampi	 contra	 la	 paret	 perquè	 ha	 de	 tenir	
l’experiència,	potser	no	estàs	ajudant,	potser	el	que	has	de	fer	és	deixar-lo,	que	tingui	
l’experiència	i	que	s’aixequi	i	no	està	protegint-lo.”	(E.1)	

	
A	l’E.2,	la	idea	de	la	cura	li	ressona	amb	la	pràctica	que	ja	es	duu	a	terme,	no	el	reconeix	com	a	
un	element	diferent	a	tenir	en	compte	de	forma	més	explícita.	
	

“Jo	crec	que	treballem	molt	des	d’aquí,	no	sé,	tu	la	sensació	quan	veus	les	formacions	
o	quan	veus	els	grups	 jo	crec	que	hi	ha	molt	d’això.	 Jo	crec	que	es	desprèn	molta	
atenció	i	molta	cura	a	la	part	emocional:	que	la	gent	estigui	contenta,	estigui	bé,	que	
entengui	el	que	volem	dir,	que	la	gent	aprengui...	Jo	em	sento	súper	identificat,	no	em	
sona	gens	nou	o	una	cosa	que	no	tinguem	en	compte.”	(E.2)	
	
“Tenir	en	compte	l’altre.	Jo	crec	que	ho	hem	dit	ja,	des	de	la	tendresa	i	de	l’exigència.”	
(E.2)	

	
Per	 altra	 banda,	 l’E.3	 sí	 que	 reconeix	 la	 cura	 com	 a	 element	 fonamental	 de	 la	 pràctica	
d’acompanyament	i	fa	referència	a	la	idea	que	es	treballa	per	a	l’altre.	
	

“És	 fonamental	poder	 tenir	aquesta	cura	amb	cadascun	dels	que	estan	 formant	el	
grup.”	(E.3)	
	
“La	feina	és	prendre	distància	i	pensar	que	tu	estàs	al	seu	servei,	no	perdre	això	de	
vista,	 tot	 i	 que	 a	 vegades	 costa.	 Quan	 veus	 a	 algú	 amb	una	 ideologia	 radicalment	
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diferent	de	la	teva	o	aquestes	coses	que...	Aquí	és	quan	aquesta	cura	és	més	difícil	de	
tenir	i	més	important	a	la	vegada,	així	que	és	fonamental	i	a	la	vegada	és	un	repte	
poder-la	mantenir.”	(E.3)	

	
Pel	que	fa	a	l’àmbit	de	l’educació	en	els	centres	penitenciaris,	l’E.4	se	centra	a	parlar	de	la	cura	
a	nivell	personal	de	la	persona	privada	de	llibertat.	
	

“Hi	 ha	 un	 primer	 procés	en	 què	els	 interns,	 (...)	vénen	a	 curar-se,	 a	 recuperar	 un	
estadi	de	cura	d’ells	mateixos,	mental,	personal.”	(E.4)	

	
Cap	a	l’altre	i	cap	a	l’entorn	
	
L’E.2	desenvolupa	a	idea	de	la	cura	anomenant	els	que	haurien	de	ser	destinataris	d’aquesta:	
	

“Aquesta	cura	cap	a	l’altre,	veus	aquesta	cura	cap	a	l’entorn,	cap	a	les	persones,	cap	a	
donar	l’opinió...Ja	sigui	entre	nosaltres	com	en	els	grups.”	(E.2)	
“Jo	crec	que	també	és	cura	 i	 també	és	política,	així	que	 jo	ho	veig	 fonamental	 i	en	
aquests	tres	aspectes:	dins	de	la	sessió,	fora	de	la	sessió	del	col·lectiu	i	amb	nosaltres	
mateixos	com	ens	organitzem	com	entitat,	jo	crec	que	és	fonamental.”	

	
Les	següents	observacions	són	moments	que	s’han	identificat	a	les	sessions	en	relació	a	la	cura	
cap	a	l’altre	i	cap	a	l’entorn.	
	

- Es	crea	un	espai	de	compartir	com	se	senten,	de	suport	mutu,	d’escolta.	(O.B.1)	
- El	D	pregunta	al	P	com	està,	se	li	ha	mort	la	mare.	L’escolta.	L’escoltem	tots.	Li	deixem	

espai	per	a	parlar,	plorar	i	fer	el	que	necessiti.	L’acompanyem.	(O.S.7)	
- JM-“Cómo	cuidas	al	compañero?	Le	has	preguntado?”	(O.P.2)	
- JM-“Gràcies	I	i	J	per	haver-ho	dit	i	acceptat	tan	bé”	(O.P.3)	
- JM-“Hem	de	cuidar	al	company	quan	li	passem	la	pilota”	(O.P.4)	
- JM-“Tenemos	que	mirar	con	interès	al	otro	y	con	todo	el	amor	del	mundo”	(O.P.5)	

	
L’expressió	d’emocions	
	
L’expressió	de	les	emocions,	segons	els	professionals	entrevistes,	també	té	relació	amb	la	idea	
de	cura.	
	

“Jo	crec	que	es	desprèn	molta	atenció	i	molta	cura	a	la	part	emocional:	que	la	gent	
estigui	contenta,	estigui	bé,	que	entengui	el	que	volem	dir,	que	la	gent	aprengui...”	
(E.2)	
	
“Com	que	 estem	 fent	 processos	 grupals,	 les	 emocions	 poden	 ser	molt	 individuals	
cadascú	pot	estar	en	un	punt	diferent	i	és	delicat	saber	quan	adreçar-te	o	quan	anar	
a	buscar	allò	si	el	grup	o	la	persona	estan	preparats.”	(E.3)	

	
En	el	cas	de	les	persones	privades	de	llibertat,	l’E.2	considera	que	cal	posar	especial	atenció	
en	aquest	aspecte,	que	relaciona	directament	amb	l’estat	d’ànim.	
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“Hi	ha	una	altra	cosa	amb	aquesta	cura	o	amb	aquest	acompanyament	que	té	a	veure	
amb	l’estat	d’ànim.	(..)	En	el	centre	penitenciari	a	l’hora	de	fer	una	sessió	on	la	gent	
quedi	remoguda	em	preocupa	molt	més.	(...)	Crec	que	a	altres	llocs	et	pots	permetre	
acabar	les	sessions	com	s’hagin	d’acabar:	tristes,	baixes,	solemnes,	fent	una	reflexió	
sobre	 si	 estem	 fent	bé	 les	 coses,	però	potser	a	 la	presó	hem	d’intentar	acabar	 les	
sessions	a	dalt,	perquè	estar	privat	de	llibertat	pesa	molt.”	(E.2)	

	
En	les	sessions	s’han	pogut	observar	les	següents	accions	i	moments	que	es	podrien	relacionar	
amb	la	cura	a	nivell	emocional:	
	

- Un	participant	canta	la	lletra	del	rap,	costa	d’entendre	perquè	té	moltes	metàfores	però	
parla	de	la	vida	a	la	presó.	És	una	via	per	expressar	com	se	sent.	(O.B.2)	

- Sovint	els	participants	diuen	que	BB	els	fa	sentir	millor,	els	ajuda,	els	permet	oblidar-
se,	ser	lliures,	deixar	de	pensar	en	les	seves	coses.	(O.B.6)	

- Participant-“Te	sirve	como	terapia.	Te	desahogas.”	(O.B.6)	
- Participant-“Esto	me	sirve	de	teràpia.	Tiene	otra	energia.	Me	ayuda	a	romper	la	rutina.”	

(O.B.7)	
- Després	de	fer	l’exercici	de	mantenir	la	mirada	el	D	pregunta:	“Com	ens	sentim?	(O.B.8)	
- Un	participant	té	un	mal	dia	(“Necesito	aislarme	de	toda	esta	mierda.	Yo	estoy	mal)	i	

necessita	compartir-ho	amb	el	grup.	El	D	li	dóna	l’espai	per	fer-ho	i	el	grup	l’escolta	i	
l’anima.	(O.B.9)	

- El	D	deixa	un	espai	per	a	preguntar	i	preguntar-nos	com	estem.	(O.B.9)	
	
Del	professional	
	
L’E.1	posa	èmfasi	en	 incloure	 la	 figura	del	professional	com	a	persona	que	 l’ha	de	 tenir	en	
compte	en	relació	a	ella	mateixa	per	a	poder	treballar	de	manera	sana,	fet	que	sovint	s’oblida	
en	la	pràctica	professional.	
	
“La	cura	també	té	a	veure	amb	el	propi	professional.	Per	poder	acompanyar	i	tenir	cura	de	
l’altre	t’has	de	cuidar	tu	i	has	de	saber	també	posar	els	teus	límits	i	fins	on	et	pots	ficar	i	on	
no	i	aprendre	a	dir	que	no	també.	A	posar	també	distància.”	(E.1)	
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Mencions	específiques	en	relació	a	les	persones	privades	de	llibertat	

Imatge	45	-	Elaboració	pròpia:	l’acompanyament	a	persones	privades	de	llibertat	segons	l’E.2	

E.2 

E.1 
Imatge	46	-	Elaboració	pròpia:	l’acompanyament	a	persones	privades	de	llibertat	segons	l’E.1	
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L’anàlisi	i	interpretació	de	les	dades	específiques	sobre	les	persones	privades	de	llibertat	en	
relació	a	l’acompanyament	ja	s’han	anat	incloent	el	els	fonaments	corresponents	als	quals	es	
feia	referència.	
	 	

E.3 
Imatge	47	-	Elaboració	pròpia:	l’acompanyament	a	persones	privades	de	llibertat	segons	l’E.3	
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Anàlisi	de	la	Investigació	Basada	en	les	Arts	
	
A	partir	dels	collages	elaborats	pels	participants	del	taller	de	Basket	Beat	al	DAE	del	Centre	
Penitenciari	Brians	2	 i	 la	posterior	posada	en	comú	d’aquests,	 en	aquest	punt	es	pretenen	
identificar	aquells	elements	citats	anteriorment	en	l’anàlisi	de	les	entrevistes	i	amb	el	suport	
de	 l’observació	 participant,	 que	 són	 esmentats	 de	 manera	 més	 o	 menys	 explícita	 pels	
participants.	
	
Si	bé	és	cert	que	l’acompanyament	socioeducatiu	és	vist	generalment	des	de	la	perspectiva	de	
la	 persona	 professional,	 es	 busca	 avaluar	 quina	 és	 la	 percepció	 dels	 participants	 envers	
aquesta	perspectiva.	
	
Els	collages	han	estat	l’eina	artística	de	la	qual	s’ha	partit	per	a	la	facilitació	d’una	posterior	
reflexió	respecte	la	pregunta	formulada.	En	cap	cas	és	la	intenció	d’aquesta	investigació	fer-ne	
una	interpretació	ni	anàlisi	a	nivell	psicològic.	
	
En	 les	 intervencions	 dels	 participants	 es	 pot	 identificar	 que	 se	 centren	 principalment	 en	
elements	dels	fonaments	següents:	 la	proximitat,	 l’autonomia,	 la	circulació	de	la	paraula,	 la	
idea	d’itinerari,	la	comunitat,	el	compromís,	la	paciència	i	la	cura.	Pel	que	fa	al	fonament	de	la	
participació	 activa	 no	 s’ha	 trobat	 relació	 entre	 les	 aportacions	 reflexives	 sobre	 l’activitat	 i	
aquest.	
	
En	referència	a	la	proximitat,	els	participants	remarquen	reiterades	vegades	el	valor	que	té	
per	a	ells	la	manera	en	què	s’han	dut	a	terme	les	sessions	i	la	relació	de	confiança	i	proximitat	
que	s’ha	establert	entre	professionals,	voluntaris	i	participants.		
	

“Me	encuentro	muy	a	gusto	con	la	gente	que	hay.”	(IBA.G)	
	
“A	mi	me	gusta	el	buen	trato	que	hay	aquí	que	tenemos	entre	todos.”	(IBA.P)	
	
“Agradecer	a	vosotros	que	hayáis	hecho	por	nosotros.”	(IBA.S)	
	
“Yo	creo	que	también	el	truco	está	en	vosotros,	porque	si	fuera	otra	gente	nosotros	
no	creo	que	viniéramos.	También	vosotros	tenéis	que	tener	algo,	tenéis	ese	aura	que	
desprenden	 las	 personas	 cuando	 son	 buena	 gente.	 Necesitas	 de	 escucharlas	 y	 de	
atenderlas.”	(IBA.S)	
	
“A	 parte	 por	 el	 buen	 rollo	 que	 tenéis	 vosotros	 los	 que	 venís	 de	 la	 calle.	 (...)Pero	
sobretodo	 el	 comportamiento	 que	 tenéis	 vosotros	 hacia	 nosotros.	 Y	 también	 la	
atención	que	tenéis,	por	lo	menos	a	mi	me	habéis	atendido	bien.	No	me	puedo	quejar.”	
(IBA.G)	
	
“La	empatía	que	me	habéis	transmitido,	y	el	buen	rollo	y	todo	se	nos	ha	hecho	todo	
mas	ameno,	nos	ha	dao	momentos	que	estamos	fuera	de	aquí,	no	pensamos	nada	de	
que	estamos	en	la	cárcel	ni	estamos	encerrados.	Nos	habéis	hecho	pasar	momentos	
que	no	tienen	precio.	Son	momentos	que	te	quitan	condena.	Y	la	verdad	es	que	os	lo	
habéis	currado	mucho.	Os	doy	las	gracias	por	todos	los	momentos	buenos	que	nos	
habéis	hecho	pasar.”	(IBA.	R)	
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“De	la	humildad	que	nos	trasladáis.	(...)	Lo	bonito	que	me	llevo	yo	es	que	cuando	venís	
vosotros	nos	tratáis	como	personas	normales,	como	que	no	somos..”	(IBA.J)	

	
D’aquesta	manera,	es	remarca	la	importància	de	la	relació	que	s’estableix	entre	professional	i	
participants	perquè	 l’activitat	 es	desenvolupi	de	 forma	 segura	 i	 en	un	espai	de	 seguretat	 i	
confiança.	
	
Pel	que	fa	a	l’autonomia,	s’esmenta	la	sorpresa	en	relació	a	les	capacitats	que	s’han	descobert	
i/o	pogut	(re)adquirir	gràcies	als	tallers	de	Basket	Beat,	ja	sigui	en	relació	amb	el	propi	cos	
com	en	relació	amb	la	música.	
	

“En	mi	caso	a	mi	me	traslada	a	la	juventud,	cuando	era	joven	yo.	Quien	me	diría	a	mi	
que	con	53	años	iba	a	estar	yo	dándole	porrazos	a	una	pelota.	Quieras	o	no,	cuando	
estás	con	la	pelota	te	vuelves	como	un	niño.”	(IBA.G)	

	
Sobre	la	circulació	de	la	paraula,	s’identifica	la	millora	pel	que	fa	a	l’expressió	personal	en	els	
tallers.	
	

“Me	expreso	un	poco	mas	a	través	de	la	música,	de	las	pelotas…”	(IBA.G)	
	
En	 la	 categoria	 de	 la	 idea	 d’itinerari,	 trobem	 referències	 a	 transformacions,	 vivències	 i	
aprenentatges	que	els	han	permès	viure	els	tallers	fent,	referència	específicament	al	poder	de	
la	música	perquè	així	esdevingués.		
	

“También	tenemos	concentración	para	poder	hacer	la	música,	el	tono,	la	acústica	que	
conseguimos.”	(IBA.R)	

	
La	 comunitat	 és	 el	 fonament	 el	 qual	 es	 pot	 considerar	 que	 identifiquen	 de	 manera	 més	
explícita	en	 totes	 les	 seves	 subcategories:	 la	 comunitat,	 el	 grup,	 el	 suport,	 reconeixement	 i	
aprenentatge	dels	altres	i	l’espai	segur	d’experimentació.		
	

“Con	los	compañeros	pues	bien,	me	rio”	(IBA.G)	
	
“Vinisteis	vosotras	el	otro	día	con	un	grupo	de	chicas.”	(IBA.G)	
	
“Compartimos	el	momento	que	estamos,	todos	compartimos	un	momento	nuestro.”	
(IBA.R)	
	
“Experimentamos	como	niños	y	disfrutamos	con	ello.”	(IBA.R)	
	
“Somos	como	una	pequeña	familia	que	nos	sentimos	todos	unidos.”	(IBA.R)	
	
“Por	eso	yo	he	puesto	aquí	los	hijos,	porque	es	como	una	familia…”	(IBA.R)	
	
“Hay	 unas	 tres	 palabras	 que	 hemos	 recogido	 por	 ahí	 que	me	 encantan,	 que	 son:	
resistencia,	resiliencia	y	resurgir.	Y	estas	tres	personas,	para	mi	significa	la	unión	que	
hacemos	 con	 las	 pelotas	 en	 este	 curso.	 La	 unión,	 la	 hermandad,	 la	 compañía,	 la	
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amistad	que	hacemos	con	gente	como	vosotros	que	venís	aquí	sin	animo	de	lucro	sin	
animo	de	nada.”	(IBA.S)	

	
En	relació	al	concepte	del	compromís,	es	pot	 identificar	 la	referència	a	 la	predisposició	del	
professional	 i	 persones	 voluntàries,	 estretament	 relacionat	 amb	 la	 proximitat	 anomenada	
anteriorment.	A	més	a	més,	també	es	fa	esment	a	la	necessitat	de	compromís	mutu.	
	

“Soy	consciente	que	cuando	empieza	la	sesión	siempre	cuesta	un	poco,	por	lo	que	es	
el	horario	y	tal.”	(IBA.J)	
	
“Quiero	daros	las	gracias	personalmente	por	el	tiempo	que	os	tomáis	por	
venir	hasta	aquí,	por	las	dos	horas,	tres	horas	que	perdéis	de	vuestra	vida.”	(IBA.J)	

	
Els	 participants	 fan	 referència	 indirectament	 al	 concepte	 de	 la	 paciència	 en	 referir-se	 a	 la	
situació	amb	què	ha	de	lidiar	el	professional	a	les	sessions.	
	

“Al	principio	me	costo	un	poco	porque	nosotros	somos	un	poco	salvajes.	No	faltamos	
al	respeto	queriendo,	nosotros	estamos	acostumbrados,	pero	la	gente	que	viene	de	
la	calle	es	un	poco	un	shock.	Entra	un	shock	durante	un	par	o	 tres	de	semanas.	Y	
piensas	esta	gente	no	va	a	venir	y	la	semana	siguiente	nos	tienes	ahí.	Algo	tiene	de	
tener	de	masoca	este	hombre,	cuando	aguanta	 las	 impertinencias	nuestras,	nunca	
faltas	de	respeto,	siempre	bueno	rollo,	pero	al	principio	yo	creo	que	cuesta.”	(IBA.S)	

	
Per	últim,	 respecte	el	 concepte	de	cura,	els	participants	comenten	de	manera	reiterada	 les	
sensacions	i	emocions	positives	que	senten	durant	l’espai	dels	tallers.	És	força	compartit	el	
sentiment	de	llibertat	que	experimenten	els	participants	en	aquest	espai.	
	

“Me	 esta	 dando	 beneficios	 personales	 porque	 me	 ayuda	 a	 recuperarme	 para	 el	
sistema	nervioso.”	(IBA.G)	
	
“Porque	 me	 encuentro	 conmigo	 bien.	 El	 tiempo	 que	 he	 estado	 yo	 aquí	 pues	 me	
encuentro	bien,	me	lo	paso	bien”	(IBA.G)	
	
“Me	siento	un	poco	libre.	Bueno,	 libre,	en	el	rato	que	estoy	aquí	no	me	siento	que	
estoy	preso,	porque	estoy	pensando	en	botar	 la	pelota,	en	el	rollo	que	hay	aquí.	Y	
quieras	o	no,	el	estar	preso	y	quitártelo	de	la	cabeza	durante	un	tiempo,	bueno	unos	
momentos,	 pues	quieras	no	 te	 ayuda	 a	 liberar	 la	mente	de	 los	 barrotes.	 Llega	un	
momento	que	no	piensas	que	estas	privado	de	libertad.	(IBA.G)	
	
“Para	mi	es	una	forma	de	reivindicar	algo,	de	hacer	mucha	bulla	aquí	todos	unidos,	
todos	 juntos	 al	 mismo	 compás,	 al	 mismo	 ritmo.	 Es	 como	 un	 pequeño	 viaje	 que	
hacemos	cada	vez	que	venimos	aquí,	ya	sea	en	avión,	en	barco,	o	en	lo	que	sea	pero	
vamos,	con	los	balones	de	básquet.”	(IBA.P)	
	
“Nos	transportamos.”	(IBA.G)	
	
“La	música	me	 da	 felicidad,	 alegría,	 ilusión,	 todo	 brilla,	 todo	 tiene	 color,	 todo	 es	
mágico	con	la	música.”	(IBA.P)	
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“Yo	he	puesto	que	estamos	aquí	eufóricamente,	con	ganas	de	desahogarnos.”	(IBA.R)	
	
“Es	un	ocio	y	disfrutamos	con	él	como	niños.”	(IBA.R)	
	
“Salimos	de	aquí	salimos	mas	mansos	que	un	gatito.”	(IBA.R)	
	
“Salimos	que	estamos	con	buen	rollo.”	(IBA.G)	
	
“Los	sentimientos	que	me	producen	son	como	que	me	siento	que	es	un	viaje	fuera	de	
aquí.	Mientras	que	estoy	haciendo	 la	 sesión	pues	no	me	siento	dentro	de	prisión.	
Puedo	también	disfrutar	del	placer	de	la	buena	música	porque	dentro	de	la	actividad	
buscamos	lo	que	es	el	ritmo	y	el	ritmo	esta	dentro	de	la	música.	Y	pienso	que	la	música	
es	un	placer.”	(IBA.J)	
	
“Al	 finalizar	 la	 clase	el	 sosiego	y	 la	 tranquilidad	como	de	un	buen	paisaje,	de	una	
buena	 playa..	 porque	 siempre	 que	 salgo	 de	 la	 clase	 salgo	 súper	 relajao	 y	 súper	
sosegao	 y	 tranquilo,	 súper	 bien.	 Esto	 es	 lo	 que	 he	 querido	 plasmar,	 de	 los	
sentimientos	que	me	producen	a	mi	 la	clase	de	Basket	Beat.	La	verdad	es	que	me	
siento	muy	bien.”	(IBA.J)	
	
“Antes	de	llegar	aquí	en	BB	que	era	desconocido	para	todos	nosotros,	esto	era	más	
pozo,	era	mas	hondo	de	lo	que	teníamos.	Gracias	al	BB	vamos	saliendo	de	ello	porque	
lo	 recibimos	 como	 un	 chorro	 de	 agua	 fría,	 como	 algo	 agradable,	 como	 un	 helado	
fresco	que	he	puesto	yo	aquí	con	sabor	a	menta	y	estas	cosas.”	(IBA.S)	
	
“Lo	bueno	que	tiene	el	BB	es	que	hacemos	un	poco	el	payaso,	no	divertimos.	Porque	
sin	sonrisa	no	hacemos	nada.”	(IBA.S)	
	
“Estas	concentrao	en	lo	que	estas	concentrao.	Y	quieras	o	no	la	mente	nos	hace	pensar	
que	no	tenemos	rejas	ni	muros.”	(IBA.G)	
	
“Yo	es	que	me	lo	tomo	más	como	una	pequeña	terapia.”	(IBA.J)	
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Conclusions	
	
En	 aquest	 punt	 de	 la	 investigació	 es	 planteja	 la	 revisió	 dels	 objectius	 per	 a	 valorar	 el	 seu	
assoliment	i	determinar	les	conclusions.	
	
S’han	 conegut	 les	 investigacions	 teòriques	 sobre	 l’acompanyament	 socioeducatiu	 en	
l’àmbit	social.	
	
A	 partir	 de	 la	 revisió	 bibliogràfica	 en	 relació	 a	 l’acompanyament	 socioeducatiu	 es	 pot	
concloure	que	el	clar	referent	teòric	en	l’àmbit	de	l’educació	social	és	Jordi	Planella,	el	qual	va	
ser	 pioner	 en	 l’establiment	 dels	 fonaments	 d’aquest	 i	 ha	 elaborat	 gran	 part	 de	 les	
investigacions.	Posteriorment,	altres	autors	n’han	complementat	l’anàlisi	teòric,	partint	però	
de	la	base	establerta	ja	per	Planella.	
	
S’ha	conegut	com	s’acompanya	des	de	la	Mediació	Artística	en	la	teoria	
	
Mitjançant	 l’anàlisi	 de	 les	 dades	 obtingudes	 s’ha	 pogut	 determinar	 la	 metodologia	
d’acompanyament	 que	 s’utilitza	 en	 la	 intervenció	 des	 de	 la	 mediació	 artística.	 S’ha	 pogut	
constatar	que	aquesta	comparteix	tots	els	punts	establerts	ja	per	Planella	al	respecte	i	que	es	
prenen	com	a	referència	per	al	desenvolupament	del	rol	del	professional	en	el	camp.	
A	més	 a	més,	 s’ha	 pogut	 comprovar	 la	manca	 de	 bases	 escrites	 en	 l’àmbit	 de	 la	mediació	
respecte	l’acompanyament	socioeducatiu	de	forma	específica.	
	
S’ha	conegut	com	s’acompanya	des	de	Basket	Beat	en	la	teoria	
	
De	la	mateixa	manera	que	s’ha	fet	en	la	mediació	artística,	en	el	cas	concret	de	Basket	Beat,	
també	s’ha	pogut	verificar	l’ús	i	creença	en	la	perspectiva	de	l’acompanyament	socioeducatiu	
per	 a	 la	 intervenció	 amb	 els	 grups.	 En	 aquest	 cas,	 sí	 que	 s’han	 pogut	 identificar	 en	 la	
teorització,	l’al·lusió	de	varis	elements	relacionats	amb	l’acompanyament	en	la	metodologia	
utilitzada	per	l’entitat.	Tot	i	així,	en	molt	pocs	casos	s’ha	trobat	una	relació	directa	establerta	
entre	els	aspectes	comentats	i	l’acompanyament	socioeducatiu.	
	
S’han	 establert	 les	 aportacions	 específiques	 que	 fa	 la	 mediació	 artística	 a	
l’acompanyament	socioeducatiu	
	
Després	d’haver	analitzat	les	dades	recollides	al	llarg	del	procés,	es	consideren	rellevants	les	
aportacions	de	la	mediació	artística	en	l’acompanyament	socioeducatiu	pel	que	fa	als	següents	
conceptes:	
	

• El	valor	del	grup	
El	 valor	 del	 grup	 en	 els	 tallers	 de	 mediació	 artística	 és	 fonamental	 per	 a	
l’acompanyament	 i	 transformació	 dels	 individus	 que	 el	 conformen.	 La	 relació	 de	
suport	 i	 aprenentatge	 i	 els	 vincles	 positius	 que	 s’estableixen	 entre	 els	 participants	
conformen	una	part	essencial	del	procés	i	fomenta	el	desenvolupament	d’aquests	tant	
a	nivell	grupal	com	individual.	
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A	 més	 a	 més,	 el	 grup	 esdevé	 un	 espai	 segur	 que	 serveix	 com	 a	 petit	 laboratori	
d’experimentació	de	 les	relacions	que	 ‘estableixen	en	 la	societat	 i	és	una	eina	per	a	
treballar	el	compromís	i	la	paciència	dels	participants.	

	
• La	circulació	de	la	paraula	

La	paraula	conforma	una	part	fonamental	de	les	intervencions	de	mediació	artística.	
Aquesta,	com	a	element	indispensable	dels	processos	de	simbolització,	permet	aterrar	
allò	emocional	i	corporal	a	una	concreció	i	identificació	cognitives	d’aquests.		
	

• Es	parteix	de	les	capacitats	
Sovint,	en	les	pràctiques	de	l’educació	i	el	treball	social,	es	parteix	del	problema	per	a	
la	planificació	i	l’establiment	dels	objectius	de	la	intervenció.	En	el	cas	de	la	mediació	
artística,	en	canvi,	es	parteix	sempre	de	les	capacitats	que	tenen	les	persones,	sobretot	
les	de	creació,	per	a	treballar	i	buscar	la	transformació	social.	Així	doncs,	el	possible	
problema	que	pugui	tenir	la	persona	participant	del	taller	no	és	rellevant	i,	fins	i	tot,	
desconegut	en	moltes	ocasions	pel	professional.	
	
A	través	de	la	creació	artística,	els	participants	poden	descobrir	i	auto-reconèixer	les	
pròpies	 capacitats	 i	 sentir	 orgull	 i	 satisfacció	 personals.	 A	 més	 a	 més,	 aquestes	
capacitats	també	són	reconegudes	pel	mateix	grup	i	per	la	comunitat	i	context	que	els	
envolten.	El	paper	del	professional	per	a	 identificar	 i	 fer	visibles	 les	capacitats	dels	
participants	és	fonamental	per	a	ser	exemple	d’admiració	envers	aquests.	

	
• La	mediació	artística	és	participació	activa	

Els	tallers	de	mediació	artística	requereixen	una	participació	activa	indispensable	en	
un	 espai	 segur	 d’experimentació	 en	 el	 qual	 es	 valora	 l’error	 com	 a	 oportunitat	
d’aprenentatge	i	sense	greus	conseqüències.	
	
Els	participants,	de	manera	individual	i	grupal,	es	proposa	que	siguin	els	que	duen	a	
terme	 la	 creació	 artística,	 utilitzant	 el	 llenguatge	 artístic	 al	 llarg	 de	 la	 sessió	 i	
reflexionant	a	partir	d’aquesta.	
D’altra	 banda	 però,	 també	 es	 dóna	 espai	 i	 es	 posen	 en	 valor	 altres	 maneres	 de	
participar	en	l’espai	o	bé	d’adaptar	la	participació	a	les	necessitats	del	moment	de	cada	
individu,	respectant	també	inclús	la	no	participació	de	l’activitat.	
	

• L’horitzontalitat	
En	 els	 tallers	 de	 mediació	 artística	 es	 procura	 sempre	 partir	 d’una	 relació	
d’horitzontalitat	entre	professional	i	participant	i	també	entre	participants.		

	
Les	persones	participants,	al	ser	les	que	aporten	les	capacitats,	són	les	protagonistes	
del	 procés	 i	 les	 que	 prenen	 les	 decisions	 de	 com	 i	 quan	 participen	 i	 com	 es	
desenvolupen	al	llarg	de	la	sessió.	La	professional	tan	sols	s’encarrega	de	crear	l’espai	
i	 aportar	 els	 recursos	 necessaris	 per	 a	 facilitar	 que	 els	 processos	 siguin	 possibles	
garantint	i	promovent	així	un	espai	d’horitzontalitat.	
	

• Cuidar	els	inicis	i	tancaments	és	fonamental	
La	manera	 de	 la	 qual	 es	 proposa	 iniciar	 i	 tancar	 la	 sessió	 per	 part	 de	 la	 persona	
professional	 és	 essencial	 per	 a	 aquesta.	 Aporta	 un	 valor	 afegit	 fonamental	 el	
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reconeixement	que	es	fa	de	les	persones	al	començament,	l’aproximació	a	aquestes	des	
de	l’interès	i	la	voluntat	d’acollida.	La	mateixa	manera,	el	tancament	és	indispensable	
per	a	concloure	la	sessió	i	donar	un	valor	d’autoreconeixement	grupal	a	allò	succeït	en	
aquesta.	
	

• L’art	com	a	facilitador	de	processos	
L’ús	 de	 l’art	 com	 a	 eina	 de	 transformació	 és	 la	 principal	 aportació	 de	 la	mediació	
artística	 a	 l’acompanyament	 socioeducatiu.	 Aquest,	 mitjançant	 la	 creació	 i	 l’ús	 de	
qualsevol	 tipus	 de	 llenguatge	 artístic,	 és	 projectiu	 i	 facilita	 els	 processos	 de	
simbolització	 a	 través	 dels	 quals	 es	 parteix	 per	 al	 treball	 individual	 i	 grupal	 de	
transformació.		
	
A	més	a	més,	la	creació,	sobretot	si	s’elabora	de	forma	col·lectiva,	facilita	el	contacte,	
tant	 físic	 com	 social	 i	 emocional,	 amb	 altres	 persones	de	 la	 comunitat	 i	 promou	 la	
creació	de	vincles	positius	entre	aquestes.	

	
• Es	facilita	l’expressió	d’emocions	

S’ha	pogut	identificar	que	en	els	tallers	de	mediació	artística	es	busca	i	s’assoleix	la	
creació	d’espais	segurs	i	confidencials	en	els	quals	els	participants	tenen	la	confiança	
per	 a	 compartir	 les	pròpies	 emocions	 si	 ho	 consideren	oportú	o	ho	necessiten	 i	 es	
valora	de	manera	positiva	l’expressió	d’aquestes.	

	
S’ha	conegut	les	aportacions	concretes	que	fa	la	mediació	artística	en	l’acompanyament	
de	persones	privades	de	llibertat	
	
Al	realitzar-se	la	investigació	en	un	context	penitenciari,	s’han	pogut	reconèixer	els	beneficis	
de	 l’acompanyament	 socioeducatiu	 en	 les	 persones	 privades	 de	 llibertat,	 concretament	 en	
homes	 d’edat	 adulta.	 D’aquesta	manera,	 es	 determinen	 els	 següents	 punts	 com	 a	 aspectes	
recomanats	a	considerar	en	el	treball	amb	persones	privades	de	llibertat:	
	

• És	fonamental	tenir	en	compte	el	context	que	envolta	el	col·lectiu	i	buscar	sempre	un	
tancament	positiu	de	les	sessions.	

• Els	espais	de	mediació	artística	permeten	crear	un	espai	de	llibertat	momentània	per	
a	 les	persones	privades	d’aquesta.	La	creació	artística	 i	el	 component	 lúdic	 i	de	 joc	
d’aquesta	els	permet	imaginar	i	viure	sensacions	positives	i	sortir	de	la	rutina	psíquica.	

• El	fet	de	sentir	que	es	forma	part	d’un	grup	on	es	pot	compartir	la	vivència	i	amb	el	
qual	es	poden	establir	vincles	positius,	aporta	un	suport	fonamental	per	a	l’estança	en	
el	centre	penitenciari.	

• L’acompanyament	per	part	del	professional	cal	que	sigui	compromès	i	el	més	periòdic	
i	 constant	 possible,	 ja	 que	 fàcilment	 es	 perd	 el	 fil.	 De	 la	mateixa	manera	 necessita	
temps	per	a	dur	a	terme	el	procés	de	transformació.	

• L’assistència	i	participació	als	tallers	acostuma	a	ser	poc	regular.	
• Sovint,	 les	 persones	 privades	 de	 llibertat	 són	 tractades	 des	 de	 la	 superioritat	 i,	 en	

conseqüència,	despersonalitzades.	La	manera	des	de	la	qual	s’aproxima	el	professional	
és	 fonamental	perquè	el	grup	se	senti	a	gust	 i	en	confiança	 i	per	a	re-valoritzar	els	
participants	com	a	persones.	
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• Els	tallers	de	mediació	artística	acostumen	a	ser	oberts	i	permeten	que	les	persones	
privades	de	llibertat	puguin	tenir	contacte	i	relació	amb	persones	de	la	comunitat	fora	
del	centre	penitenciari	i	més	enllà	dels	propis	educadors	i	funcionaris	del	centre.	

• El	 professional	 ha	 de	 fer	 un	 treball	 propi	 per	 a	 evitar	 emetre	 judicis	 envers	 els	
participants,	sobretot	en	el	cas	de	conèixer	el	delicte	que	els	ha	portat	a	la	privació	de	
llibertat.	

• No	s’ha	d’oblidar	la	necessitat	d’establir	límits	amb	els	participants,	ja	que	la	creació	
d’un	vincle	positiu	no	porti	a	la	confusió	de	la	relació	professional	que	s’estableix.	

• Els	 tallers	 de	 mediació	 artístic	 són	 un	 espai	 on	 es	 facilita	 la	 manifestació	 i	
desenvolupament	de	les	capacitats	artístiques	dels	participants.	De	la	mateixa	manera	
és	una	eina	per	a	fer	arribar	l’art	i	la	cultura	en	el	context	penitenciari.	

• L’activitat	 pot	 aportar,	 en	 alguns	 casos,	 als	 participants	 la	 possibilitat	 de	 sortir	 del	
context	 penitenciari	 per	 a	 participar	 de	 manera	 puntual	 en	 altres	 activitats	 fora	
d’aquest.		

	

Limitacions	de	la	metodologia	i	propers	passos	

Pel	que	fa	a	la	metodologia	d’investigació	utilitzada,	es	valora	de	manera	positiva	el	fet	d’haver	
establert	els	fonaments	de	l’acompanyament	de	manera	prèvia	a	l’obtenció	de	dades,	ja	que	
ha	 facilitat	 la	 concreció	 i	 classificació	 d’aquestes	 en	 el	moment	 de	 la	 recollida,	 tant	 en	 les	
entrevistes	com	en	l’observació	participant.	
	
Tot	i	així,	es	considera	que	l’ús	de	preguntes	obertes	en	relació	als	fonaments	podria	portar	a	
l’error	d’establir	una	falsa	relació	directa	entre	no	anomenar	un	aspecte	i	concloure	que	no	es	
consideri	important	o	no	es	comparteixi	aquesta	per	part	de	la	persona	entrevistada.	A	causa	
de	 la	manca	 d’unes	 bases	 comunes	 establertes	 amb	 anterioritat,	 però,	 s’ha	 considerat	 l’ús	
d’aquesta	tècnica	per	a	idònia	per	a	obtenir	un	punt	de	partida.	
	
Una	vegada	establertes	les	bases	de	l’acompanyament	socioeducatiu	en	el	camp	de	la	mediació	
artística,	es	consideraria	oportú,	per	 tal	de	determinar	de	manera	més	acurada	una	opinió	
comuna	dels	professionals	i	experts,	l’ús	d’una	tècnica	d’entrevista	amb	preguntes	tancades	a	
valorar	amb	el	màxim	nombre	possible	de	professionals	de	l’àrea.	
Respecte	l’ús	de	la	investigació	basada	en	les	arts	per	a	obtenir	dades	dels	participants,	s’ha	
identificat	 que	 resulta	 complexa	 d’analitzar	 en	 comparació	 amb	 els	 fonaments	 de	
l’acompanyament,	ja	que	en	la	pregunta	plantejada	no	es	menciona	l’acompanyament	i,	per	
tant,	la	interpretació	i	relació	entre	les	dades	no	s’ha	pogut	establir	de	forma	directa.	
Tot	i	així,	es	considera	una	metodologia	ideal	per	a	facilitar	l’expressió	en	grup	per	part	dels	
participants,	permetent	crear	un	espai	segur	i	de	confiança	i	partir	de	la	creació	artística	i	el	
joc	per	a	reflexionar	i	obtenir	el	parer	d’aquests	respecte	l’acompanyament	rebut.	
	
De	cara	a	una	possible	continuació	de	la	present	investigació,	es	considera	que	seria	rellevant	
poder-la	 dur	 a	 terme	 amb	 una	 gran	 varietat	 i	 diversitat	 de	 grups,	 tant	 en	 contextos	
penitenciaris	 per	 a	 comptar	 amb	 més	 informació,	 com	 en	 altres	 contextos	 i	 projectes	
d’intervenció	de	 la	mediació	artística	per	 tal	d’ampliar	 la	mirada	 i	 complementar	 l’anàlisi	 i	
conclusions	obtingudes.	

Després	d’haver	realitzat	 l’anàlisi,	una	altra	conclusió	a	 la	qual	 s’ha	arribat	és	 la	manca	de	
coneixement	i	consciència	respecte	l’ètica	de	la	cura.	S’ha	pogut	determinar	la	falta	d’una	base	
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clara	 i	comuna	en	 la	pràctica	dels	professionals,	així	com	la	necessitat	de	 tenir-la	present	 i	
definir-la	per	tal	d’incorporar-la	com	a	fonament	de	l’acompanyament.	S’obra	així	una	possible	
nova	línia	d’investigació	al	voltant	d’aquest	aspecte.	
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Annexes	
	

Annexa	1:	Guia	d’entrevista	als	professionals	
	

● Què	és	el	DAE?	En	què	es	diferencia	de	la	resta	de	mòduls?9	

● Què	és	per	a	tu	l’acompanyament	socioeducatiu?	

● A	partir	de	la	llista	de	fonaments	de	l’acompanyament	socioeducatiu,	quins	són	més	

importants?	N’hi	ha	algun	amb	el	qual	no	t’identifiquis	o	no	et	sembli	rellevant?	Com	

els	treballes	des	de	la	Mediació	Artística?		

○ La	proximitat	

○ El	reconeixement	de	l’altre	

○ La	participació	activa	

○ La	circulació	de	la	paraula	

○ La	idea	d’itinerari	

○ La	comunitat	/	el	grup	

○ El	compromís	

○ La	paciència	/els	ritmes	

○ La	cura	

	

● N’afegiries	algun	altre?	

● Quins	 d’aquests	 fonaments	 consideres	 fonamentals	 per	 a	 treballar	 en	 l’àmbit	 de	

persones	privades	de	llibertat?	Serien	diferents	als	d’altres	col·lectius?	

	

	 	

	
9	Només	per	al	professional	del	DAE	de	Brians	2.	
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Annexa	2:	Entrevistes	als	professionals	
E1:	Entrevista	Ascensión	
	
Què	és	per	a	tu	l’acompanyament,	com	a	mediadora	artística?	
	
(Aquesta	pregunta	ha	preferit	pensar-se-la	bé	i	escriure-la	ella	mateixa.)	
	
Per	mi	acompanyar	en	mediació	artística	és	estar	present	en	els	espais	de	creació,	coneixent	
a	 totes	 les	 persones	que	 participen,	 acollint	 el	 que	 es	 produeixi,	 amb	respecte	cap	 a	 les	
persones	i	les	seves	representacions,	ja	siguin	plàstiques,	visuals,	corporals,	musicals,	verbals,	
etc.,	 amb	 empatia,	sense	 jutjar,	ajudant	però	 no	substituint	a	 la	 persona	 en	 la	 presa	 de	
decisions,	consensuant	 objectius	i	 relacionant-nos	 de	 forma	horitzontal;	 tot	 això	 sense	
oblidar	que	la	mediadora	artística	és	la	 líder	del	projecte,	 la	professional,	 i	no	confondre	el	
seu	rol	amb	 el	 d’una	 participant		més.	 És	 la	 responsable	 de	 la	 bona	 marxa	 del	 taller,	 de	
posar	límits	quan	sigui	necessari,	de	que	l’espai	sigui	segur.	Han	de	confiar	tant	en	nosaltres	
com	 en	 que	 les	 persones	 estan	 segures	 en	 els	 tallers.	 Per	 això	 s’ha	 de	 respectar	
la	confidencialitat,	 tenir	 cura	 que	 no	 hagi	judicis	ni	interpretacions	ni	exclusions.	 Em	
d’intentar	ser	coherents,	entre	el	que	fem,	el	que	diem	i	sentim.	
Cuido	 especialment	els	 vincles,	 i	 no	 només	 els	 vincles	 entre	 la	mediadora	 artística	 i	 cada	
persona,	 sinó	 també	que	 creixin	vincles	 entre	 els	participants,	 acceptant	que	es	produiran	
situacions	 de	 disconformitat,	 de	crisi,	 així	 com	 altres	 d’afecte.		Intento	 mantenir	
una	distància	 professional			òptima,	 mantenint	 els	límits	de	 lo	 personal	 però	 sent	 a	 la	
vegada	propera.	
Per	mi	és	fonamental	centrar-nos	en	les	capacitats	de	les	persones	amb	que	treballem.	Evitar	
sempre	veure-les	de	forma	estereotipada	i	centrada	en	els	problemes.		
	
A	 partir	 de	 la	 llista	 de	 fonaments	 de	 l’acompanyament	 socioeducatiu,	 quins	 són	
més	importants?	N’hi	ha	algun	amb	el	qual	no	t’identifiquis	o	no	et	sembli	rellevant?	
Com	els	treballes	des	de	la	Mediació	Artística?	N’afegiries	algun	altre?	
	
La	proximitat	
	
El	tema	del	vincle	és	importantíssim.	Tant	el	vincle	amb	el	mediador	artístic	com	cuidar	els	
vincles	que	generen	entre	les	persones	del	grup,	o	sigui	les	dues	coses.	I	per	què?	Perquè	el	
vincle	per	mi	va	relacionat	també	amb...	bueno,	el	promou	la	proximitat,	òbviament,	el	que	ens	
col·loquem	d'una	forma	propera	a	les	persones	amb	les	que	treballem...	Després	la	confiança	
forma	part	per	mi	d'aquest	vincle,	o	sigui,	la	confiança	vol	dir	que	som	persones	mínimament	
coherents,	 que	 diem	 el	 que	 fem,	 que	 es	 poden	enrefiar	de	 nosaltres.	 L'altre	 diposita	 en	
nosaltres	 aquesta	 confiança	 i	 per	 tant	és	importantíssim	 que	 els	 límits	 estiguin	 clars,	 que	
siguin	coherents,	que	no	canviïn,	que	diem	el	que	fem	i	que	fem	i	el	que	diem...	aquestes	coses	
que	impliquen	o	que	estan	dintre	d'aquest	espai	de	seguretat	que	estem	creant.	Respecte	a	la	
relació	 professional-participant	 per	 mi	és	un	 tema	 molt	 complex:	 perquè	hi	 ha	temes	 de	
proximitat,	 vincle,	 però	 també	 és	 important	 cuidar	 la	 distància	 professional,	 o	 sigui	 no	
confondre's:	que	estiguem	a	prop	no	vol	dir	que	nosaltres	ens	col·loquem	en	el	mateix	rol	que	
l'altre.	Nosaltres	 tenim	un	rol	diferenciat,	 ves	que	som	els	professionals	 i	 això	 implica	que	
tenim	un	paper	diferenciat	i	que	no	ens	podem	fusionar	amb	l'altre	o	confondre	amb	l'altre.	
Acompanyem,	però	no	vol	dir	que	jo	he	d'implicar-me	amb	les	activitats	de	l'altre	o	anar	a	tot	
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arreu	 amb	 l'altre	sinó	que	 és	 una	 altra	 cosa.	 I	 després	 dintre	 d'aquesta	 proximitat	 també	
entenc	 que...	bueno	últimament	 es	 parla	 molt	 de	 les	 relacions	 de	 poder	 i	 de	
l'horitzontalitat.	Per	mi	sí	que	considero	que	ens	hem	de	relacionar	de	forma	horitzontal:	això	
implica	per	mi	no	col·locar-nos	amb	una	situació	de	poder	en	relació	a	 l'altre,	no	exercir	el	
nostre	poder	sobre	l'altre,	per	tant	a	l'altre	no	li	diem	que	és	el	que	ha	de	fer	ni	com	ho	ha	de	
fer	 ni	 prenem	 decisions	 per	 l'altre.	 O	sigui,	 l'altra	 persona	 és	la	 que	 ha	 de	 fer	 tot	 aquest	
recorregut.	A	la	vegada	també	nosaltres,	des	del	nostre	rol	de	mediador	artístic	també	hem	
d'establir	quin	és	el	marc,	quins	són	els	límits,	quines	són	les	normes,	que	és	el	que	poder	fer	i	
que	no	podem	fer	i	aquesta	és	funció	nostra	pel	rol	de	mediadors	artístic.	
	
Aquestes	normes,	aquest	marc,	creus	que	només	pot	venir	de	la	persona	mediadora	o	
que	es	podria	pactar,	per	exemple,	o	fer	una	proposta	i	anar-ho	parlant?		

	
Sí,	sí	jo	crec	que	s'ha	de	pactar.	El	que	passa	és	que	per	mi	hi	ha	uns	mínims	i	aquests	mínims	
són	molt	mínims:	no	agressió	a	la	persona,	no	agressió	a	les	coses	ni	verbal	ni	física:	no	puc	
agafar	i	començar	a	tirar	pots	de	pintura	a	la	paret,	o	sigui	això	és	agredir	l'espai.	Bàsicament	
serien	aquestes	 les	normes,	no	estic	pensant	en	més.	Bueno,	després	ve	el	 tema	de	 l'ús	del	
mòbil	que	sempre	és	un	tema	complicat.	Llavors	jo	crec	que	partint	d'aquestes	regles	mínimes	
que	 establim	 i	 que	 fins	 i	 tot	 estan	 una	 mica	 per	 sobre	 de	 nosaltres,	són	com	 normes	 de	
convivència	bàsiques	de	no	agredir-nos	i	de	cuidar	el	lloc	on	estem.	La	resta	de	coses	jo	crec	
que	es	poden	negociar,	per	exemple,	 també	és	diferent	si	 treballem	amb	nens	molt	petits	o	
treballem	amb	persones	adultes,	i	podem	negociar,	a	més	que	es	fa	temes	com	si	sortim	o	no	
de	 l'espai,	 si	 fem	 pausa	 o	 no	 fem	 pausa,	 si	 es	 pot	 menjar	 o	 no...	 A	 vegades	 passen	 coses	
d'aquestes	en	el	transcurs	del	taller	que	igual	hi	ha	gent	que	fa	alguna	cosa	que	desestabilitza	
el	funcionament	del	grup	i	és	quan	es	pot	negociar,	dir	davant	aquesta	situació	què	us	sembla?	
Perquè	en	la	mesura	que	les	persones	es	comprometin	amb	un	tema,	un	acord...	Si	la	presa	de	
decisions	és	compartida	hi	ha	un	compromís,	que	després	tu	pots	recordar-ho,	dir	escolta	vam	
quedar	així,	recordes?	És	diferent	de	que	la	norma	vingui	des	de	fora,	fem	això	perquè	jo	ho	
dic	que	fem	així.	
	
El	tema	de	l'ús	del	mòbil,	per	què	creus	que	és	tan	important?	
	
Home...	 Primer	és	una	 forma	 de	 desconnectar,	és	molt	 fàcil.	 De	 desconnectar,	 o	 sigui	 en	
comptes	d'estar	implicat	i	estar	treballant	amb	el	tema	o	el	que	estiguem	fent,	me'n	vaig	a	fora,	
és	el	mateix	que	si	 jo	me'n	vaig:	em	desconnecto.	Després	en	el	cas	d'infants	sobretot	m'he	
trobat	amb	 què	fan	 fotos	 i	 després	 les	 pengen	 a	 les	 xarxes	 socials...	 És	 un	 tema	 de	
confidencialitat	i	això	en	el	cas	dels	menors	ho	hem	de	cuidar	especialment.	És	que	m'he	trobat	
a	un	nano	que	posa	el	mòbil	sota	la	faldilla	de	la	nena,	grava,	la	nena	no	se	n'adona	i	després	
es	pujava	a	una	app/plataforma	(parla	del	Snapchat).	Pel	que	fa	al	reconeixement	de	l'altre,	és	
un	tema	fonamental.	Estem	parlant	de	persones	adultes,	eh...	L'altra	és	una	persona	adulta	que	
pren	les	seves	decisions	i	ho	hem	de	respectar.	En	el	camí	de	millora	que	volem	promoure	des	
de	la	mediació	artística	és	l'altre	el	que	s'ha	de	comprometre	amb	el	seu	propi	procés,	el	que	
ha	de	prendre	les	seves	decisions	i	no	perquè	nosaltres	li	diguem	a	l'altre	que	és	el	que	ha	de	
fer.	Això	no	té	cap	sentit,	o	sigui	és	el	reconeixement	de	l'altre,	reconèixer	que	és	una	persona	
adulta	que	ha	de	prendre	les	seves	decisions,	que	les	pren	ens	agradi	o	no	ens	agradin,	i	això	
com	a	protagonista	de	la	seva	vida.	La	participació	activa	va	relacionat	també	amb	això.	Els	
processos	 sempre	són	lents	 i	 estem	apoiant,	 reforçant,	 animant	 però	és	l'altre	 el	 que	 fa	 el	
procés,	nosaltres	estem	amb	ell.	
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En	 la	 participació	 activa	 també	 es	 refereix	 la	 teoria	que	s'ha	 de	 viure	 per	 poder	
aprendre...	L'experiència,	 la	vivència	per	generar	aprenentatge	 i	 com	també	aquesta	
necessitat	que	hi	hagi	un	error	per	poder	avançar.	
	
Estic	d'acord.	Com	aprenem	i	com	avançar	a	partir	de	les	dificultats	en	les	que	ens	trobem	i	
com	ens	relacionem	amb	elles	i	que	fem	per	superar-les.	
	
En	relació	amb	això	que	estàvem	dient	de	l'experiència...	Crec	recordar	que	tu	sempre	
parlaves	de	 les	 respostes	que	 es	donen	als	 problemes,	 no?	Que	 si	 sempre	donem	 la	
mateixa	resposta,	una	persona	acostuma	a	donar	aquesta	resposta,	en	els	tallers	també	
es	podrà	veure	que	dóna	aquest	tipus	de	resposta	a	les	dificultats.		
	
Sí	això	ja	és	més	des	de	la	psicologia,	però	clar	l'art	és	projectiu	i	a	més	per	mi	els	tallers	de	
mediació	artística	son	com	petits	laboratoris	o	petits	espais	on	es	reprodueix	com	les	persones	
es	mouen,	es	relacionen	i	actuen	al	carrer.	O	sigui	si	jo	sóc	una	persona	que	no	sóc	respectuosa,	
no	ho	seré	ni	a	dins	del	taller	ni	fora,	si	actuo	i	m'és	el	mateix	quina	incidència	té	el	que	jo	faig	
amb	els	altres	ho	faré	dintre	del	taller	i	ho	faré	també	a	fora,	si	no	respecto	les	normes,	no	les	
respecto	en	el	taller	i	tampoc	al	carrer...	Succeeix	el	mateix	dins	del	taller	que	a	fora.	
	
Per	tant,	és	una	oportunitat	per	treballar-ho	no?	
	
Exacte,	és	una	oportunitat	de	veure-ho	a	fora.	Arran	de	les	presons,	les	persones	que	arriben	
a	les	presons	és	perquè	s'estan	saltant	uns	límits,	unes	normes	socials	que	hi	ha	i	bueno	han	
estat	acusades	d'un	delicte	que	implica	una	vulneració	de	lleis.	Llavors,	aquesta	persona	segur,	
si	ha	tingut	problemes	amb	la	justícia,	tindrà	també	(o	probablement,	hi	ha	casos	i	casos).	Si	
se	salten	les	normes	de	forma	important	a	la	vida,	a	la	societat,	també	ho	faran	al	taller,	o	sigui	
si	jo	sóc	una	mal	educada	i	no	tinc	en	compte	a	ningú	i	sóc	violenta,	seré	violenta	a	fora	i	dintre	
del	taller.	Però	és	molt	més	fàcil	poder	reflexionar	sobre	com	actuo	en	el	taller,	sobre	les	coses	
concretes	 (perquè	ho	veig,	és	matèric),	veig	quina	 incidència	 té	 la	meva	actuació	sobre	els	
materials,	que	sobre	el	que	passa	a	la	vida.	Si	jo	em	salto	les	normes	és	més	fàcil	de	parlar	que	
està	passant	al	taller	que	no	fora.	
	
El	tema	de	la	circulació	de	la	paraula...		
	
Per	mi	els	tallers	no	és	només	fer.	Els	tallers	per	mi	tenen	com	a	mínim	sempre	un	moment	de	
producció,	ja	sigui	de	teatre,	de	música,	del	que	sigui	i	un	moment	de	paraula	que	és	on	parlem	
de	què	hem	fet	i	com	ho	hem	fet,	de	què	ha	passat,	com	ha	estat	el	procés...	Per	promoure	que	
hi	 hagi	 aquesta	 circulació	 de	 la	 paraula,	 aquesta	 reflexió,	 que	 es	 pugui	 parlar	 doncs	 és	
importantíssim	que	no	hi	hagi	un	judici	negatiu	que	pot	tancar	una	porta	per	molt	de	temps.	I	
si	hi	ha	algun	tipus	de	comentari	que	siguin	comentaris	alentadors,	que	donin	ànim	i	alentin	a	
la	persona	a	continuar	treballant.	Després	aquell	tema	que	vam	parlar	l'altre	dia	que	va	ser	
una	mica	polèmic	de	parlar	en	primera	persona	Eina	metodològica	que	tenim	que	no	vol	dir	
que	no	haguem	de	ser	absolutament	inflexibles,	que	el	100%	de	les	vegades	s'hagi	de	parlar	
en	primera	persona	i	que	si	algú	parla	en	tercera	persona	o	en	impersonal	haguem	de	tallar-
ho	ràpidament...	Vol	dir	que	hem	d'anar	amb	compte	perquè	les	persones	es	responsabilitzin	
del	que	diuen	i	perquè	les	nostres	paraules	no	excloguin	a	ningú.	Per	exemple,	el	que	vaig	dir	
a	classe	l'altre	dia,	si	jo	per	exemple	estic	dient	ai	és	que	aquí	tots	ens	ho	hem	passat	molt	bé,	
pot	haver-hi	una	persona	que	s'ho	hagi	passat	malament	amb	la	proposta	i	si	jo	li	estic	dient	
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que	ah,	és	que	tots	ens	ho	hem	passat	molt	bé,	aquesta	persona	la	sensació	que	té	és	que	jo	sóc	
diferent,	no	sóc	com	ells.	I	ja	estem	treballant	amb	persones	que	estan	en	situacions	difícils	i	
d'exclusió,	 hem	d'anar	 amb	 compte.	 Llavors	 seria	 òptim	que	poguéssim	parlar	 en	primera	
persona,	tot	i	que	costa,	és	un	esforç,	hem	de	tenir	en	compte	què	implica	parlar	en	primera	
persona,	què	implica	parlar	en	tercera	perdona	i	nosaltres	com	a	professionals	hem	de,	quan	
estem	actuant,	hem	de	veure,	hem	de	poder	decidir	fins	a	quin	punt	permetem	per	exemple	la	
tercera	persona,	en	un	moment	donat,	perquè	ens	adonem	que	està	parlant	d'una	cosa	que	li	
està	costant	moltíssim	 i	alomillor	en	aquest	moment	no	diem	res	perquè	pensem	que	prou	
esforç	està	fent	i	que	aquell	dia	doncs	deixem	que	parli	en	tercera	persona,	però	no	que	sigui	
un	hàbit.	
	
El	tema	de	la	circulació	de	la	paraula	seria	només	després	de	la	producció	doncs?	
	
No...	 en	 arts	plàstiques	normalment	 és	després	però	per	 exemple,	 si	 estem	 treballant	 amb	
teatre	o	dansa,	o	estem	fent	una	creació	col·lectiva	podem	parar	i	dir	bueno	,que	està	passant,	
com	estem	actuant,	com	estem	gestionant	el	temps,	com	estem	gestionant	els	materials,	els	
aspectes	relacionals,	que	ens	està	passant...	No	necessàriament	al	final.	 Jo	normalment	com	
treballo	amb	arts	plàstiques,	normalment	ho	faig	al	final,	quan	és	individual	i	en	grup	també.	
És	un	hàbit	meu	però	no	vol	dir	que	hagi	de	ser	així	sempre,	pots	fer-ho	durant	el	procés,	al	
final...	
	
Però	sempre	es	un	moment	que	exclusivament	es	parla?	O	pot	estar	combinat	una	cosa	
i	l'altra,	seguir	la	producció	i	anar	parlant?	
	
Sí,	això	també	ho	podem	fer.	Hi	ha	un	espai	de	paraula	que	pot	ser	en	un	moment	que	parem	i	
parlem	 i	 després	 seguim	 treballant,	 pot	 ser	 al	 final...	 I	 després	 una	 cosa	 que	 es	 fa	
molt	és	aprofitar	 moments	en	 què	les	 mans	 estan	 ocupades	 per	 parlar.	 O	 sigui	
que	alomillor	una	 persona	està	fent	 alguna	 cosa	 amb	 les	 mans,	 si	està	fent	 alguna	 cosa	
de	música	per	 exemple	 no	 es	 pot	 o	està	actuant...	 Però	 si	està	fent	algo	d'arts	 plàstiques	 si	
a	més	a	mes	és	un	moment	que	la	persona	està	treballant,	les	mans	van	fent	i	és	un	moment	
òptim	per	poder	establir	un	diàleg	més	personal.	No	tota	la	aparaula	ha	de	passar	pel	grup.	
Podem	aprofitar	aquests	moments	per	parlar	d'algun	tema	en	concret	o	en	general.	Jo	faig	molt	
això	de	què	com	va,	com	està	anant	avui	i	 fent	preguntes	a	partir	del	que	estan	fent,	moltes	
vegades	apareixen	altres	temes	que	tenen	més	a	veure	amb	dificultats	personals	o	amb	altres	
qüestions.	Després	també	aquesta	paraula	a	vegades	com	dèiem	no	té	per	què	passar	pel	grup	
gran:	podem	proposar	en	algun	moment	doncs	ai	comenteu	amb	el	company	com	us	ha	anat	o	
amb	 el	 grup,	 posar	 en	 comú	 com	ha	 anat.	 En	 paraules	 de	 la	 Gestalt	 seria	 un	moment	 per	
adonar-se'n,	perquè	l'art	és	molt	projectiu	i	moltes	vegades	les	persones	estan	creant,	estan	
fent,	i	és	en	el	moment	que	paren	i	s'ho	miren	des	de	fora	i	parlen	del	procés	i	parlen	del	que	
han	 fet	 i	 de	 com	 ho	 veuen,	 moltes	 vegades	és	en	 aquest	 moment	 quan	 diuen:	 ostres!	
Mira	això	té	a	veure	amb	 tal	 cosa	o	ara	me	n'adono	que...	Això	passa	moltes	vegades,	 és	un	
moment	importantíssim	perquè	si	parlem	de	què	les	arts	promouen	la	transformació	això	ho	
podem	estudiar	des	de	diferents	perspectives.	Des	de	 la	perspectiva	de	 la	psicologia	 i	de	 la	
psicoanàlisi	això	té	a	 veure	 amb	 els	 processos	 de	 simbolització,	 que	és	una	
comprensió	profunda	d'alguna	 cosa,	 desfer	un	nus	 com	a	metàfora,	 d'alguna	 cosa	nostra,	 i	
perquè	es	doni	aquest	procés	de	simbolització	per	exemple,	també	es	parla	de	la	resiliència,	
de	l'apoderament...	Els	elements	que	estan	en	joc	als	processos	de	simbolització	és	la	paraula,	
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l'emoció	i	el	pensament.	El	que	ens	interessa	és	que	aquests	tres	elements	hi	siguin,	per	tant,	
la	paraula	té	un	paper	importantíssim.	
	
Respecte	a	la	idea	d'itinerari,	que	és	procés,	un	camí	a	recórrer...	Des	de	la	mediació	
artística	jo	ho	relacionaria	com	amb	la	idea	de	que	no	és	una	sessió	única	sinó	que	es	un	
procés	i	que	va	evolucionant.		
	
Clar,	sí,	podríem	dir	que	la	transformació	són	processos.	Sí	que	és	veritat	que	tots	hem	tingut	
l'experiència	en	algun	moment	de	la	nostra	vida	que	hi	ha	hagut	una	cosa	puntual	que	ha	sigut	
molt	significativa	per	nosaltres.	Però	normalment	les	transformacions	no	és	una	gota	que	cau	
en	un	moment	precís	 i	 en	un	 lloc	concret,	 és	un	procés,	és	un	anar	 fent.	Tant	al	procés	de	
millora,	de	millora	personal,	social	alomillor	no	s'acaba	mai,	en	el	sentit	que	clar,	si	jo	estic	a	
la	presó,	per	mi	serà	un	èxit	i	la	mediació	artística	haurà	funcionat	molt	bé	si	ha	col·laborat,	si	
aquesta	persona	que	està	a	la	presó	pot	sortir,	tenir	una	vida	més	integrada	i	que	no	torni.	Però	
segur	que	podem	continuar	treballant	pel	benestar,	per	la	millora	social,	col·lectiva,	individual	
també,	vull	dir	que	jo	crec	que	no	acabem	mai.	
	
La	 importància	 de	 la	 comunitat,	 les	 altres	 persones	 en	 aquest	 procés,	 com	 també	
acompanyen	o	no	acompanyen...		
	
Les	persones	som	mamífers,	o	sigui	vivim	amb	altres	persones,	formem	part	d'una	comunitat,	
necessitem	 sentir-nos	 reconeguts,	 acceptats,	 si	 formem	 part	 d'alguna	 cosa...	Són	com	
necessitats	 humanes.	 Ja	 ho	 deia	 Maslow	 pels	 anys	 50,	 necessitem	 ser	 acceptats	 per	 la	
comunitat	 i	 sentir-nos	que	 formem	part,	 llavors	 jo	crec	que	és	una	de	 les	coses	 importants	
dintre	de	la	mediació	artística,	tot	el	valor	del	grup.	
	
I	com	influeix	això	en	l'acompanyament?	
	
Bueno,	un	punt	important	seria	això,	que	com	a	mediadors	artístics	treballem	en	general	amb	
el	grup	i	estem	acompanyament	a	tot	el	grup.	Això	no	treu,	com	dèiem	abans,	que	tu	puguis	
aprofitar	moments	 per	 fer	 un	 acompanyament	més	 personal	 dintre	 dels	 tallers	 grupals	 o	
que	hi	 hagi	coses	 que	 les	 puguis	 treballar	sí	que	 les	 pots	 treballar	 de	 forma	
individual	alomillor.	Com	a	mediador	artístic	tu	pots	fer	una	entrevista	amb	algú	o	quedar	un	
dia	per	fer	una	passejada	i	xerrar	d'algun	tema	per	exemple,	però	habitualment	treballem	amb	
el	grup.	
	
I	quin	"plus"	li	dóna	creus?	
	
Home,	 jo	 crec	que	com	deia	abans,	que	els	 tallers	 serien	com	una	petita	 societat,	 vivim	en	
comunitat,	 ens	 necessitem	 els	 uns	 als	 altres,	 som	mamífers...	 Diguem	 que	 el	 grup	 és	 una	
societat	propera	i	petita	on	hi	ha	també	altres	persones	i	és	un	espai	també	d'experimentació,	
segur	a	més	a	més,	perquè	jo	fora	del	taller	alomillor	no	sé	molt	bé	quines	repercussions	poden	
tenir	els	meus	actes	però	dintre	del	taller	és	molt	més	fàcil,	perquè	ho	veig	en	els	materials	i	a	
més	a	més	el	que	jo	faig	que	té	repercussió	amb	els	altres,	l'altre	m'ho	dirà.	Fora	igual	no,	però	
dintre,	o	m'ho	senyalarà	el	mediador	artístic,	escolta,	vols	dir	que	no	està	passant	algo?	
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Podríem	dir	que	aquesta	és	la	part	negativa,	però...	n’hi	ha	positives?	
	
Clar,	d'aprenentatge,	de	suport,	de	sentir-te	que	formes	part	d'una	cosa,	és	importantíssim.	
Quan	estem	parlant	d'inclusió,	el	primer	és	que	et	sentis	part	d'un	grup,	que	no	et	sentis	que	
estàs	sol,	que	no	tens	ningú,	que	estàs	aïllat	del	món.	Això	és	el	pitjor	que	et	pot	passar.	Que	
tinguis	un	grup	i	que	et	sentis	part	d'aquest	és	un	primer	pas	important.	I	que	també	et	sents	
acompanyat	pel	grup,	tens	un	suport	emocional...	No	només	amb	el	mediador	artístic	sinó	amb	
els	companys,	que	et	poden	apoiar,	que	pots	parlar	amb	ells...	I	també	pots	experimentar.	Jo	
m'he	 trobat	 a	 vegades	 persones	 súper	 tímides,	molt	 insegures,	 que	 no	 s'atreveixen	mai	 a	
parlar,	que	no	diuen	res,	que	sembla	que	no	hi	siguin	i	de	cop	un	dia	diuen	ostres!	Doncs	avui	
m'estic	atrevint	a	parlar,	no	m'ho	hagués	pensat	mai!	Doncs	segurament	aquest	fet	d'un	dia	
atrevir-se	 i	 a	dir	 al	 que	pensa	 encara	que	alomillor	fins	 i	 tot	 la	 resta	no	 està	d'acord,	 és	 el	
primer	pas	perquè	ho	pugui	fer	fora.	És	molt	més	difícil	fer-ho	fora	que	no	en	aquest	espai,	
que	és	un	espai	de	seguretat,	s'atreveixen	abans	fer	passos	dins	d'aquest.	
	
El	compromís	del	professional,	mediador,	amb	el	grup	o	amb	cadascuna	de	les	persones	
del	 grup...	 Influeix	 en	 aquest	 acompanyament?	 És	 necessari	 un	 compromís	 o	 podria	
anar	canviat	la	persona	mediadora	a	cada	sessió?		
	
Hem	 parlat	 abans	 del	 vincle,	 no	 som	 intercanviables,	 cada	 persona	 és	 única	 i	 cada	
vincle	és	diferent	i	únic.	Si	tu	ets	la	mediadora	i	un	dia	et	poses	malalta	i	no	hi	vas,	la	persona	
que	et	substituirà	no	és	una	altra	 tu,	és	una	altra	persona	que	haurà	de	començar	de	zero,	
perquè	el	grup	 ja	haurà	 fet	un	 trajecte	 junts,	però	clar	aquesta	persona	s'ha	de	guanyar	 la	
confiança,	ha	d'establir	el	vincle	perquè	tot	el	que	s'ha	construït,	s'ha	construït	amb	tu.	No	
totes	les	persones	som	iguals	i	no	totes	tenim	la	mateixa	afinitat	amb	tothom.	
	
	
Per	tu	seria	fonamental	que	hi	hagués	aquest	compromís?	Fins	a	quin	punt	és	prioritari	
la	sessió	davant	altres	coses?		
	
Per	mi	és	important	formar	part	de	l'espai	de	seguretat	i	del	compromís.	Jo	no	li	puc	demanar	
a	un	altre	un	compromís	que	jo	no	sóc	capaç	de	mantenir.	En	cas	de	no	poder,	la	persona	que	
hi	va	ha	de	dir	els	motius	pel	que	no	hi	ets	i	jo	la	setmana	següent	em	torno	a	disculpar.	És	com	
una	 traïció	 al	 grup,	 si	 jo	 em	 comprometo	 amb	 el	 grup,	 dic	 que	 treballem	 junts,	 que	 us	
comprometeu	vosaltres,	us	estic	demanant	que	un	impliqueu	amb	la	feina,	amb	el	que	esteu	
fent,	que	us	impliqueu	amb	els	altres	i	jo	resulta	que	no...	
	
És	una	cosa	que	sembla	molt	lògica,	però	que	cal	dir...		
	
És	 com	 l'espai	 de	 seguretat,	 que	 sembla	 una	 tonteria	 però	 també	 és	 important	 dir-la:	 el	
mediador	artístic	està	sempre	present	a	l'espai.	Si	marxes,	ho	dius,	surto	un	moment.	Ets	un	
pilar	perquè	 es	doni	 aquest	 espai	 de	 seguretat,	 has	d'estar	 allà.	 Si	 surts	perquè	necessites	
material	o	perquè	has	d'anar	al	lavabo,	ho	has	de	dir	"surto	un	moment	i	ara	vinc"	i	tornes	
ràpidament,	perquè	aquest	espai	de	seguretat,	tu	en	formes	part	d'aquest	espai	de	seguretat	i	
has	d'estar.		
	
El	 fet	 de	 la	 paciència,	 com	 diu	 Planella,	 jo	 ho	 relacionaria	 més	 amb	 respectar	 els	
diferents	ritmes,	que	no	tant	amb	la	definició	tradicional	de	la	paciència.		
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Sí,	 respectar	 els	 ritmes.	 És	 una	 paraula	 una	mica	 rància	 però	 ara	 estava	 pensant	 com	per	
exemple	quan	treballem	amb	temes	d'addiccions.	La	recaiguda	és	molt	freqüent	i	has	de	tenir	
paciència,	 en	 el	 sentit	 que	 hi	 ha	 persones	 que	 és	 com	 si	 és	 sentíssim	 fracassades	 com	 a	
professionals,	traïts	fins	i	tot...	Primer,	no	t'ho	ha	fet	a	tu,	s'ho	ha	fet	amb	ell	i	segon,	forma	part	
de	les	recaigudes	a	què	les	coses	no	van	tan	ràpides	o	alomillor	estàs	treballant	amb	persones	
sense	sostre	i	alomillor	has	de	renunciar	a	l'objectiu	de	què	aquella	persona	tingui	una	vida	
normativa.	Alomillor	aquella	 persona	 no	 treballarà	 mai,	 no	 farà	 el	 que	 tu	 voldries...	 Els	
objectius	els	posa	l'altre,	tu	li	pots	suggerir,	li	pots	fer	preguntes,	com	et	sents	aquí,	t'agradaria	
viure	d'una	altra	manera...	Però	és	la	persona	qui	ho	ha	de	fer.	Llavors	sí,	paciència	i	sostenir.	
Però	 passa,	 ens	 passa.	 Moltes	 vegades	 ens	 impliquem	 i	 comprometem	 tant	 que	 vivim	 les	
dificultats	com	a	pròpies.	
	
El	tema	de	la	cura,	afegida	per	mi	mateixa…	
	
Podríem	discutir	què	és	la	cura...	Em	sembla	molt	adient.	De	fet	ara	m'estava	enrecordant,	per	
exemple	l'any	passat	el	projecte	d'ARTIPART	(projecte	comunitari	d'arts	escèniques)	el	tema	
transversal	que	es	va	treballar	era	la	cura,	o	sigui	que	realment	em	sembla	un	tema	important.	
	
Relacionant	amb	la	cura,	a	part	del	tema	de	tenir	cura	de	l'altre,	que	forma	part	del	fet	
d'acompanyar	per	mi,	treballar	les	emocions,	una	part	molt	oblidada	a	la	societat	molt	
productiva	 i	poc	emotiva,	 considero	que	 l'art	hi	 té	molt	a	veure	en	 influir	en	aquest	
sentit.	Crear	vincles	respectuosos,	sans,	i	de	cura	mútua,	que	no	sigui	només	des	d'una	
banda	o	l'altra,	també	té	relació	amb	aquest	poder	que	parlaves	abans,	de	vigilar	com	
s'utilitza,	no?		
	
Podríem	tenir	polèmica	amb	aquest	tema	eh.	Per	mi	tenir	cura	no	és	substituir	l'altre,	o	sigui	
tenir	cura	no	és	"ja	t'ho	faig	jo".	De	vegades	ens	hi	trobem...	Trobo	que	és	un	tema	polèmic	però	
que	 és	 fonamental.	 Va	 vinculat	 a	 tota	 la	 resta,	 si	 estem	 parlant	 de	 vincle,	 confiança,	 de	
compromís...	La	cura	forma	part,	crec	que	sí,	però	que	podríem	discutir	molt	sobre	què	és	tenir	
cura.	M'he	trobat	a	vegades	amb	actituds	per	part	dels	professionals	invasives	que	les	vivíem	
com	de	cura	i	alomillor	tenir	cura	de	l'altre	és	deixar	que	s'estampi	contra	la	paret	perquè	ha	
de	tenir	l'experiència,	potser	no	estàs	ajudant,	potser	el	que	has	de	fer	és	deixar-lo,	que	tingui	
l'experiència	i	que	s'aixequi	i	no	està	protegint-lo.	És	un	concepte	de	què	podríem	parlar	molt,	
com	la	resta	de	conceptes.	
	
Per	mi	també	el	tema	de	la	cura	és	preguntar	a	l'altre	persona	què	necessita.		
	
També	estic	d'acord.	No	és	substituir,	no	és	prendre	decisions	per	l'altre.	És	deixar	que	l'altre	
prengui	les	seves	decisions.	
	
Sí,	potser	és	el	fet	de	facilitar	que	l'altre	prengui	aquestes	decisions,	que	se	li	pregunti	
com	es	sent	al	respecte.		
	
Sobre	 tot	 això,	 tot	 i	 la	 redundància,	 de	 no	 ser	 invasius,	 de	 deixar	 espai.	 A	 vegades	 també	
infantilitzem	la	gent,	ens	col·loquem	una	mica	com	a	pares,	com	a	qui	pren	les	decisions,	qui	
arrossega	 l'altre,	 i	és	l'altre	qui	pren	 les	decisions,	qui	 fa	el	 camí.	La	cura	 també	 té	a	veure	
amb	el	propi	professional.	Per	poder	acompanyar	i	tenir	cura	de	l'altre	t'has	de	cuidar	tu	i	has	
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de	saber	també	posar	els	teus	límits	i	fins	on	et	pots	ficar	i	on	no	i	aprendre	a	dir	que	no	també.	
A	posar	també	distància.	
	
Voldries	afegir	alguna	cosa	més?	
	
Sí,	 jo	 crec	 que	 una	 cosa	 important	 des	 del	meu	 punt	 de	 vista	 és	 no	 treballar	 a	 partir	 del	
problema.	Treballem	a	partir	de	les	capacitats	i	des	de	la	creació,	que	les	capacitats	creixen	i	
creixen	realment.	Treballes	amb	persones	al	carrer	i	tot	el	dia	parlant	de	la	vivenda,	treballes	
amb	persones	en	una	presó	tot	el	dia	parlant	de	delinqüència...	No,	jo	crec	que	és	important.	
Treballar	des	de	les	capacitats,	des	de	la	creació	i	des	de	l'art.	
	
Quins	d'aquests	elements	mencionats	consideres	fonamentals	per	a	treballar	en	l’àmbit	
de	persones	privades	de	llibertat?	Serien	diferents	als	d’altres	col·lectius?	
	
Per	mi	un	tema	delicat	amb	les	persones	privades	de	llibertat	és	el	tema	dels	propis	prejudicis,	
dels	nostres.	Tenint	converses	amb	mediadors	artístics	a	vegades	m'he	trobat	amb	gent	que	
diu	jo	m'estimo	més	no	saber	per	què	estan	a	la	presó,	perquè	clar	per	exemple	si	tu	saps	que	
algú	ha	comès	un	delicte	important...	Costa	molt	treballar	continuar	treballant	amb	aquesta	
persona,	potser	no	poder	treure't	aquesta	idea	del	cap.	Si	treballem	a	partir	de	les	capacitats...	
és	important	realment	saber	què	és	el	que	ha	fet?	Doncs	crec	que	no,	fins	i	tot	millor	no	saber-
ho	perquè	després	costa.	Som	persones,	també	sentim	i	segons	què	ens	costa	gestionar-ho.	Jo	
crec	que	aquesta	és	una	característica,	privades	de	llibertat.	En	positiu	diria	que	normalment	
senyalen	els	espais	de	mediació	artística,	com	espais	de	llibertat.	Això	en	altres	contextos	no	
passa,	perquè	no	tenen	la	sensació	d'estar	privades	de	llibertat,	per	tant	no	té	sentit,	apareixen	
altres	temes.	En	canvi	amb	persones	que	estan	a	la	presó	sí	que	apareix,	quan	els	hi	passes	els	
espais	de	paraula	ho	diuen:	espai	de	llibertat,	per	una	estona	sembla	que	estàs	a	fora...	
	
En	relació	amb	el	que	hem	parlat	fins	ara,	tots	aquests	aspectes	que	es	treballen	des	de	
la	mediació	artística,	amb	aquest	col·lectiu	en	concret	reforçaries	algun	aspecte	o	els	
canviaries?	
	
Doncs	un	tema	que	crec	que	és	molt	important,	crec	que	és	tenir	en	compte	que	el	context	és	
molt	despersonalitzador.	És	un	perill,	hem	d'anar	molt	amb	compte	de	cuidar-ho	especialment	
perquè	 les	 persones	 que	 estan	 allà,	 viuen	 allà,	 estan	 fora	 del	 seu	 context,	 no	 tenen	 les	
persones	amb	 les	que	es	 relacionen	habitualment	amb	elles.	Estan	despersonalitzats,	 estan	
trets	del	seu	context	i	ficats	allà.	Si	a	més	a	més,	el	context	no	cuida	que	aquesta	persona	és	un	
subjecte	i	que	és	una	persona	amb	tot	el	que	això	implica,	després	com	s'ha	de	donar	un	procés	
de	transformació	i	d'inclusió	si	m'he	despersonificat?	És	un	tema	a	tenir	en	compte,	que	ells	
són	 subjectes	 i	 que	 hem	 de	 cuidar,	 que	 són	 individus	 amb	 les	 seves	 peculiaritats	 i	 això	
comporta	coses	tan	bàsiques	com	que	sabem	com	es	diuen,	qui	són...	Però	no	els	podem	tractar	
com	si	fossin	una	massa	intercanviable.	No,	no,	són	subjectes	i	els	hem	de	tenir	en	compte	com	
a	persones:	qüestions	com	si	un	dia	es	troba	algú	malament,	doncs	l'endemà	preguntar,	saber	
com	està...	Coses	que	ja	fem	amb	el	nostre	cercle	de	relació,	si	algú	saps	que	està	malalt...	Ho	
fem	amb	els	amics,	les	relacions,	doncs	amb	ells	també.	
	
Ressaltaries	aquesta	cura	de	la	persona,	no?	
	
De	la	persona,	de	les	emocions...		



	 123	

	
El	tema	de	la	periodicitat,	cada	quant	creus	que	seria	adient?	Una	vegada	a	la	setmana	
creus	 que	és	suficient	 per	 crear	 aquest	 vincle,	 aquesta	 proximitat?	 Crec	 que	 és	
important	 perquè	 moltes	 vegades	 acaben	 sent	 un	 taller	 o	 sessió	 puntual	 molt	
desvinculada	de	la	resta	d'hores	que	passen	allà,	que	són	totes	per	ells	i	que	el	que	es	
pot	veure	com	a	mediador	és	una	part	molt	petita.	
	
Jo	crec	que	això	és	el	mateix	que	dèiem	abans,	del	procés,	que	necessitem	temps.	Amb	quina	
constància?	Doncs	jo	crec	que	igual	que	hi	ha	artistes	que	es	passen	14	hores	al	dia	treballant	
quan	estan	molt	 implicats	 amb	un	projecte,	doncs	igualment	una	persona	podria	 tenir	una	
dedicació	completa.	Existeix,	el	que	no	és	ben	bé	mediació	artística,	però	n'hi	ha	projectes...	
per	exemple	d'OCLAM?	El	centre	on	sdlhfdjksfhsd.	Allà	estan	tot	el	dia	creant,	arriben	al	matí	
i	hi	estan	tot	el	dia,	són	artistes.	També	hi	ha	altres	projectes	que	són	setmanals,	com	a	mínim.	
Necessiten	anar	adquirint	hàbits	de	treball,	perquè	es	doni	aquesta	transformació	has	d'estar	
treballant.	Si	fas	una	sessió	cada	quinze	dies,	gairebé	no	te'n	recordes	d'un	dia	per	l'altre.	Ara	
clar,	si	a	mi	em	diguessin:	amb	un	projecte	pots	fer	un	cop	cada	quinze	dies	o	no	fer	el	projecte,	
doncs	no	diria	que	no,	millor	cada	quinze	dies	que	no	res,	però	clar	si	puc	triar,	no	treballaria	
cada	quinze	dies,	treballaria	mínim	cada	setmana	i	si	puc	cada	dia.	
	
Suposo	 que	 ho	 he	 notat	 a	 les	 pràctiques...	 Una	 sessió	 es	 va	 anul·lar,	 veníem	 d'una	
setmana	que	hi	havia	moltíssima	assistència,	que	va	anar	molt	bé	i	als	quinze	dies	van	
venir	tres	i	és	com	que	ja	s'havia	perdut	tot.		
	
I	si	són	més	petits,	imagina't.	Per	un	nen	petit	quinze	dies	és	una	eternitat.	
	
Per	 acabar,	 voldries	 afegir	 o	 comentar	 alguna	 cosa	 més	 relacionada	 amb	
l'acompanyament?		
	
Jo	diria	que	un	repte	pels	mediadors	artístics	i	pels	professionals	que	treballem	amb	persones	
en	general	és	 la	coherència.	És	un	repte	perquè	 jo	crec	que	és	molt	difícil	 ser	coherent.	La	
coherència	entre	el	que	diem,	entre	el	que	fem	i	entre	el	que	sentim.	O	sigui	els	tres	temes	per	
mi:	dir,	fer	i	sentir	en	la	mateixa	línia.	Per	això,	quan	saps	el	delicte	que	ha	fet	l'altre	per	mi	és	
un	problema	perquè	si	jo	sento	rebuig	per	exemple...	jo	tinc	emocions,	sóc	persona	i	llavors	
que	passa?	He	de	tractar	aquesta	persona	com	a	la	resta	però	les	meves	emocions...	Aquí	entro	
en	contradicció.	Per	això	dic	que	és	important,	no	dic	que	sigui	fàcil	eh,	però	és	un	repte.	Poder	
que	com	a	mediadors	estiguem	emocionalment	tranquils	amb	el	que	fem,	que	ens	sentim	bé	
amb	allò	que	fem,	que	pensem	que	fem	el	que	hem	de	fer	i	que	ho	fem.	Seria	un	altre	triangle	
d'aquests	 que	 m'agraden	 tant:	 la	 coherència	 entre	 el	 que	 fem,	 el	 que	 pensem	 i	 que	
sentim.	Seria,	per	mi,	important.	
	
Ara	m'ha	vingut	una	cosa	al	cap.	Quan	parlàvem	de	la	paraula	has	dit	com	de	manera	
com	 molt	 implícita	 el	 fet	 d'escoltar,	 de	 poder	 deixar	 que	 parli	 i	 que	 parli	 aquella	
persona	 i	 com	 a	 professional	 escoltar.	 Crec	 que	 això	 és	 molt	 important	 per	 aquest	
deixar	espai	a	l'altre	i	escoltar	i	no	intervenir,	a	part	de	no	jutjar.	A	vegades	costa.	
	
Sí,	també	cadascú	som	un	món.	Hi	ha	persones	que	tenen	una	tendència	més	intervencionista	
i	altres	persones	que	no.	Llavors	sí,	jo	estic	d'acord	amb	tu,	que	se	li	ha	de	deixar	espai	a	l'altre	
des	de	la	paraula,	des	del	fer.	També	és	curiós	quan	això	passa	alomillor	a	la	part	plàstica,	quan	
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estàs	veient	que	algú,	per	exemple,	vol	aixecar	una	estructura.	I	comença	i	se	li	cau,	i	torna	a	
començar	i	se	li	cau.	I	tu	estàs	veient	per	què	li	cau,	i	estàs	pensant	"si	fes	tal	cosa,	ho	resoldria	
positivament".	 Però,	 clar,	 si	 tu	 li	 dius	 a	 l'altre	 "fes	 això",	 ja	 no	 estàs	 deixant	 que	 l'altre	
experimenti,	que	es	doni	conta	de	què	no	està	fent	bé,	que	rectifiqui.	El	procés	és	aquest.	Per	
això	dic	lo	de	l'intervencionisme.	Deixa	que	l'altre...	En	tot	cas,	digues-li,	"i	què	has	provat?,	i	
què	has	fet?,	i	què	més	se	t'acut?",	però	no	li	donis	la	solució.	
	
Des	de	la	pregunta.	
	
Clar,	perquè	si	li	dónes	la	solució	no	està	fent	procés,	està	fent	el	que	tu	li	dius	i	això	no	promou	
cap	procés.	El	procés	passa	per	l'experimentació.	
	
Bueno,	 el	 que	 passa,	 és	 que	 clar,	 amb	música,	 si	 estàs	 fent...	 és	 una	mica	 diferent	 el	 tema	
de	Basket	beat.	Perquè	si	toquen	negres,	toquen	negres.	Bueno	jo	de	música	no	hi	entenc	res.	
Llavors	clar,	si	el	que	estem	treballant	perquè	el	producte	final	sigui	òptim	i	fem	aquest	procés	
ràpid,	aquí	hi	ha	unes	exigències	amb	la	producció	que	no	hi	és	amb	altres	llenguatges.	
	
Però	 jo	 crec	 que	 en	 aquest	 cas,	 el	 de	Basket	Beat,	 és	 trobar	 aquest	 equilibri.	 Què	
proposa	el	grup,	què	pot	aportar	i	treballar	en	aquest	nivell,	ni	més	ni	menys.	I	per	tant,	
l'exigència	hi	és	però	tampoc	crec	que	hi	hagi	aquesta	necessitat	de	dir	això	ho	estàs	
fent	malament.	 A	 vegades	 sí	 que	 és	 "te	n'adones	 que	 no	 estàs	 fent	 el	mateix	 que	 la	
resta?".	No	tant	des	de	la	intervenció"	no	es	fa	així,	no	s'ha	de	fer	així",	sinó	de	veure	què	
fa	 la	resta	i	així	adonar-se'n.	També	treballen	molt	des	de	veure	i	comparar-se,	en	el	
sentit	de	què	sigui	el	grup	que	ajudi.	Sí	que	hi	ha	una	exigència,	però	no	és	una	exigència	
que	crec	que	se	n'adoni	el	grup.	Tu	la	tens	com	a	professional	i	també	la	poses	segons	
com	 veus	 el	 grup.	 L'exigència	 va	 evolucionant	 segons	 com	 va	 evolucionant	 el	 grup	
també.	
	
	
Bueno,	un	altre	exemple	podria	ser,	estava	pensant,	amb	el	circ.	Si	estàs	treballant	amb	algú	
que	s'ha	de	pujar	en	un	trapezi,	aquí	sí	que	li	has	de	dir	com	ho	ha	de	fer,	perquè	ens	interessa	
que	no	es	trenqui	una	cama.	Llavors,	jo	diria	que	hi	ha	coses	que	són	tècniques...	
	
Però	és	més	des	de	la	seguretat	això,	potser,	no?	És	una	proposta,	no	és	una	exigència	
que	la	gent	ho	faci.	Al	final	es	pren	com	a	proposta	per	la	teva	seguretat	i	la	de	la	resta.	
	
Clar,	si	fem	un	taller	de	fotografia	amb	càmeres	antigues,	aquí	has	d'explicar	una	miqueta	de	
tècnica.	
	
Sí,	o	pots	deixar	que	provin	primer,	que	gastin	un	rotlle,	veure	que	no	funciona...	Depèn	
dels	recursos	i	el	temps	que	tinguis.	
	
Tampoc	no	em	semblaria	malament	que	donéssim	una	mica	de	pautes	tècniques.	
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E.2:	Entrevista	Josep	Maria	
	

Què	és	per	a	tu	l’acompanyament,	com	a	educador	de	Basket	Beat?	

El	primer	que	em	venia	de	gust	dir-te	és	que	no	ho	sé.	Que	no	ho	sé	i	que	cada	cop	ho	sé	menys.	
Però	no	com	una	frase	que	queda	bé	dir-la,	sinó	que	la	complexitat	arriba...	

Com	que	cada	setmana	ens	trobem	cada	setmana,	tallers	que	no	sabem	com	fer-ho	millor.	A	
mi,	avui	mateix,	al	de	terrassa,	el	dels	dilluns	està	sent	una	mica	catastròfic.	No	saps	què	vol	
dir	exactament	acompanyar.	Ni	de	vegades	saps	com	fer-ho.	

Jo,	evidentment	també	segueixo	lo	de	Planella	bastant	fidedigne	i	també	m'agrada	molt,	trobo	
que	és	molt	complet.	Però	ara	tinc	aquesta	vivència,	tinc	aquesta	vivència	que	cada	cop	es	fa	
més	difícil	amb	l'eina	que	utilitzem	artística	també,	amb	les	pilotes,	posar	el	plantejament	de	
Planella	en	marxa	durant	un	dia	és	molt	fàcil.	Però	quan	hi	vas	cada	setmana	durant	34	dies	i	
un	grup	que	potser	no	té	les	ganes,	o	no	saps	trobar-li	les	ganes,	o	no	saps	trobar	la	motivació,	
doncs,	bueno,	aquí	està	la	complexitat.	

Així	 que,	 exactament,	 exactament,	 no	 sé	 què	 vol	 dir	 acompanyar.	 Però,	 a	 banda	 de	lo	de	
Planella,	 per	 una	 cosa	 que	 plantejaria	 diferent	 és	 aquesta	 d'heteronomia,	 de	 la	manca	 de	
llibertat,	d'estar	al	servei,	d'estar	al	costat	de	l'altre	de	forma	incondicional.	

Quan	vam	anar	a	València	hi	va	haver	un	moment	a	la	tarda	que	el	David	no	se	sentia	escoltat,	
o	que	 la	gent	no	estava	entenent	el	que	proposava	el	David	 i	al	David	 li	va	sortir	 com	una	
mica	d'enfado.	Doncs,	 des	de	 l'acompanyament	no	 ens	podem	enfadar,	 o	potser	no	podem	
expressar	aquest	enfado,	o	potser	hem	d'arribar	a	una	maduresa	suficient	perquè	tu	vegis	que	
aquelles	persones	estan	tenint	una	dificultat	o	una	rebel·lia	o	un	el	que	sigui,	però	això	a	tu	
crec	que	no	t'ha	de	generar	una	contraposició.	No	sé	exactament	com	explica-ho,	però,	bueno,	
la	idea	aquesta	d'heteronomia,	d'estar	al	servei	de	les	coses	que	passen.	Bueno,	jo	penso	que	
això	és	una	cosa	que	no	diu	el	Planella	però	és	important.	I	a	mi	m'agrada	posar	tres	matisos:	
estar	al	 servei	de	 les	persones,	de	 totes	 les	persones	que	hi	ha	al	grup	 i	 fer	un	esforç	aquí	
perquè	sigui	realment	totes,	perquè	treballem	en	grup;	estar	al	servei	de	totes	les	coses	que	
passen;	i	després	per	mi	acompanyament	té	a	veure	també	amb	aquesta	part	de	posicionament	
ideològic	 o	 polític,	 que	 és	 estar	 al	 servei	 de	 totes	 les	 persones	 i	 de	 tot	 el	 que	 passa,	 i	 de	
l'educació.	 Però	 d'una	 concepció	 de	 l'educació	 molt	 concreta,	 una	 concepció	 de	 què	 és	
educació,	una	concepció	de	què	és	cultura,	una	concepció	de	què	és	problemàtica	social.	És	a	
dir,	no	acompanyo	des	dels	meus	desitjos,	o	des	de	 la	meva	voluntat,	o	no	acompanyo	des	
d'una	educació	per	fabricació.	Acompanyo	des	de	les	necessitats,	els	desitjos	del	grup,	des	de	
les	coses	que	passen	i	des	d'una	coherència,	o	un	servei	a	una	manera	d'entendre	l'educació.	
Jo	crec	que	això	ajuda	molt,	perquè	si	només	ens	quedem	amb	estar	al	servei	de	les	persones...	
o	fins	i	tot	si	diem	estar	només	al	servei	de	l'educació...	de	quina	educació,	de	quina	manera	
d'entendre-la?	Jo	crec	que	aquest	matís	és	important.	Llavors,	aquí	m'he	apuntat	aquestes	tres	
paraules	que	m'agraden	molt,	que	és	el	tema	de	l'exigència...	el	tema	de	l'exigència,	la	confiança	
i	 l'admiració.	 També	 el	 Planella	 crec	 que	no	posa	 èmfasi	 en	 tot	 això,	 i	 a	mi	 són	 coses	 que	
m'ajuden	molt.	M'ajuda	 amb	aquesta	horitzontalitat	de	què	parla	 ell,	 de	mirar	de	 tu	 a	 tu	 i	
d'atrevir-nos	a	pensar	que	podem	fer-ho	diferent.	No	sé	si	millor	-	bueno,	hem	d'explicar	què	
vol	dir	millor-	però	podem	fer-ho	diferent.	I	això	és	cap	a	mi	mateix	i	cap	als	altres,	aquesta	
exigència.	 I	després,	 la	confiança	també.	La	confiança	em	sembla	sí	que	surt	en	els	puntets	
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aquests.	La	confiança	és	essencial.	I	després,	a	mi	també	m'ajuda	l'admiració.	L'admiració	cap	
al	grup	i	les	persones,	és	a	dir,	poder	pensar	en	cada	acte	que	no	entens	o	en	cada	resposta	que	
tu	no	esperaves,	doncs	allà	veure	creativitat	espontània,	allà	veure	una	resposta	diferent,	allà	
veure	una	cosa	que	t'ha	sorprès.	I	llavors,	aquesta	recerca	de	l'admiració	de	les	habilitats	de	
l'altre.	

Jo	el	que	sí	que	trobo	a	faltar,	que	també	en	parla	el	Planella,	no	en	aquell	article,	sinó	en	altres	
coses	que	té,	és	el	tema	de	la	planificació.	És	a	dir,	acompanyar,	s'acompanya	en	les	hores	de	
sessió,	quan	tu	estàs	en	contacte.	Però	crec	que	hem	de	veure	 la	nostra	 feina	amb	aquesta	
direccionalitat	educativa,	amb	aquest	plantejament	que	va	molt	més	enllà	del	que	passa	a	la	
sessió,	a	l'aula	i	això	vol	dir	tenint	en	compte	les	coses	que	passen	abans	i	les	coses	que	passen	
després.	I	entre	les	coses	que	passen	després,	acompanyament	socioeducatiu	voldria	dir	posar	
llavors,	 planificar,	 programar,	 perquè	 les	 coses	 que	 han	 passat	 a	 la	 sessió	 de	Basket	Beat	
puguin	passar	fora	de	la	sessió	de	Basket	Beat.	Evidentment,	primer	des	d'espontaneïtat	però	
també	llavors	prendre'n	consciència,	no?	I	em	sembla	que	això	no	ho	posa	tampoc.	Però	jo	crec	
que	aquesta	 idea	d'acompanyar	també	quan	no	hi	ets,	és	a	dir,	que	tu	puguis	generar	unes	
eines	perquè	allò	que	està	passant	serveixi	com	a	acompanyament	fora	de	la	sessió	i	més	enllà	
de	 la	 teva	 figura.	 En	 podem	 dir	 programar	 o	 planificar	 una	 realitat,	 o	 en	 podem	 dir	
transferència.	 Aquí	 he	 après	 a	 anticipar-me,	 aquí	 estic	 anticipant.	 A	 la	 meva	 vida	 quan	
anticipo?	Quan	m'estic	posant	neguitós	i	nerviós	i	sé	que	estic	a	punt	de	fotre	una	hòstia	a	algú,	
ho	 anticipo	 i	 sóc	 capaç	 de	 respirar	 i	 sortir.	 Fer	 aquest	tipo	de	 ponts.	 Jo	 penso	 que	 això	 és	
important.	

Fonaments	de	l’acompanyament	

El	primer	que	hi	havia	era	la	proximitat.	Aquí	entren	temes	del	vincle,	això	que	comentaves	ja	
de	l'horitzontalitat,	de	la	confiança,	de	quina	és	la	relació	de	proximitat	que	s'estableix,	fins	a	
quin	punt	o	no,	entre	educador	i	el	grup.	

A	mi	m'agrada	molt	la	idea	aquesta	de	pedagogia	de	l'amor.	M'agrada	parlar	d'aquest	amor	
incondicional	cap	a	l'altre.	En	aquest	cas	són	participants	que	acompanyes,	no	són	persones	
que	potser	estimes,	o	que	tens	els	elements	perquè	els	puguis	estimar,	però	la	idea	aquesta	
d'amor	incondicional	a	mi	m'agrada	molt.		

Llavors,	 jo	 crec	 que	 aquesta	 proximitat	 ha	 de	 tenir	molt	 amor,	 ha	 de	 tenir	 una	 base,	 una	
tendresa,	un	contacte...	em	sembla	que	és	fonamental.	I	és	estrany	perquè	aquest	amor	no	vol	
dir	que	desequilibri	també	el	teu	estat.	El	teu,	posa	com...	

Estat	vols	dir	rol?	

Estat	en	quant	a	manera	d'estar,	de	focus,	estar	focalitzat.	És	a	dir,	que	aquesta	relació	d'amor	
incondicional	no	pugui	pertorbar	el	teu	estat,	el	teu	focus.	No	perquè	estiguis	en	una	situació	
de	superioritat,	no	per	això,	sinó	per	l'entesa	profunda	de	què	nosaltres	allà	estem	treballant.	
És	a	dir,	no	perquè	no	hi	hagi	carinyo	cap	a	les	persones	que	treballes,	sinó	per	no	confondre	
que	allà	estem	treballant	i	que	em	sembla	que	les	relacions	tenen	un	altre	tipus	de	normes	no	
escrites	que	em	sembla	que	hem	de	mantenir.	

Suposo	que	això	es	fa	més	difícil	com	més	augmenta	l'edat	de	les	persones	amb	les	quals	
treballes,	no?	Des	de	fora	jo	ho	veig	molt	més	fàcil	de	fer	amb	infants	i	joves	que	hi	veus	
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més	distància,	que	potser	amb	persones	adultes	que	hi	pot	haver	més	confusió	amb	
aquesta	proximitat.	

Pot	ser.	Jo	no	m'hi	he	trobat	gaire.	Sí	que,	per	exemple,	la	Marina	l'altre	dia	li	van	fer	algun	
comentari	al	centre	penitenciari	que	bueno	no	hi	havia	una	mala	intenció	però	hi	ha	una	certa	
càrrega	cultural	que	té	a	veure	amb	aquesta	bidireccionalitat	de	la	proximitat.	

O,	per	exemple,	la	Mom,	que	tu	no	l'has	conegut.	La	Mom	jo	crec	que	focalitzava	molt	aquesta	
proximitat	també	en	els	seus	èxits	i	les	seves	habilitats.	I	utilitzava	aquesta	proximitat	com	a	
estratègia	com	clara	per	a	cridar	l'atenció	de	l'altre.	I	això	li	jugava	a	la	contra,	jo	crec,	perquè	
les	coses	es	confonien.	Perquè	nosaltres,	encara	que	tinguem	la	mateixa	edat	que	la	persona	
que	estem	acompanyant,	no	som	el	seu	amic.	Amb	l'Isma	sí,	ja	fa	molts	anys	que	hem	deixat	de	
treballar,	doncs	podem	ser	col·legues	mentre	jo	respecti	la	seva	espontaneïtat	i	la	seva	edat	i	
el	seu	moment	vital	i	ell	respecti	també	la	meva	trajectòria,	la	meva	edat	o	que	amb	algunes	
coses	pensem	diferent.	I	no	sé	si	respectar	és	la	paraula.	Però	que	aquesta	proximitat	ha	de	ser	
molt	saludable	i	ha	de	ser	professional.	A	mi	el	que	em	passa	amb	persones	que	tenen	una	edat	
similar,	especialment	en	centre	penitenciari	amb	la	gent	no	els	has	d'explicar	la	vida,	sí	que	
haig	de	ser	molt	curós	entre	com	et	poses	a	prop	i	com	també	dius	la	teva	opinió	amb	fermesa,	
perquè	hi	ha	molts	abusos	de	poder,	es	diuen	moltes	coses	fora	de	lloc.	En	aquesta	proximitat,	
què	et	permets	permetre	i	què	has	de	tallar.	Jo	crec	que	aquesta	és	la	dificultat.	I	més	amb	un	
grup	que	està	privat	de	llibertat.	
	
Jo	 crec	 que	 aquesta	 proximitat,	 a	 mi	 personalment	 on	 em	 costa	 més	és	justament	 amb	
persones	privades	de	llibertat,	on	és	gent	que	té	més	experiència	que	tu,	que	té	més	títols	que	
tu	i	tu	li	estàs	fent	reflexions	sobre	la	vida	i	a	la	vegada	és	molt	dur	estar	a	la	presó,	per	tant,	
és	 fonamental	permetre	desfogar	 i	que	hi	hagi	bon	ambient,	però	poder	 també	posar	certs	
límits	en	això,	que	al	final	van	en	contra	d'aquesta	proximitat,	perquè	jo	al	final	si	permeto	això	
doncs	jo	estic	més	a	prop	d'ells	o	ells	consideren	que	jo	estic	més	a	prop	però	es	fan	distancies	
entre	ells	també	per	aquests	comentaris.	
	
Potser	també	es	cosa	d'uns	mínims	de	respecte...		
	
Sí,	el	respecte	és	una	paraula	que	també	se'm	fa	complexa	però	crec	que	la	proximitat	és,	dins	
l'acompanyament,	una	de	les	coses	de	treball	personal	que	hem	de	fer,	i	si	mires	l'equip	quan	
vas	a	veure	els	tallers	de	cadascú	et	dónes	compte	que	la	proximitat	és	un	tema	personal,	que	
encara	està	verd	i	que	es	veuen	molt	les	diferencies.	I	si	veus	l'Albert	als	tallers,	veus	el	tema	
de	la	proximitat	amb	el	llenguatge	amb	com	es	posa	al	grup,	com	s'aproxima...	bueno,	es	nota	
molt.	És	un	dels	temes	més	delicats	i	complicats,	jo	crec	que	en	aquest	cas	és	molt	important	
aquest	equilibri:	caòrdic	però	apropiat	posat	en	el	tema	de	la	proximitat	i	la	relació	amb	l'altre	
i	 és	 molt	 important	el	 saber	què	 estem	 treballant,	 tu	 el	 primer	 i	 l'altre	 el	 primer.	 Aquest	
reconeixement	no	sé	com	es	fa	però	el	grup	ha	de	reconèixer	que	tu	els	estàs	acompanyant	i	
que	tu	estàs	treballant	i	jo	crec	que	aquesta	entesa	és	fonamental.	
	
Sense	fer-ho	explícit	vols	dir?	En	una	escola	ho	veig	com	molt	més	fàcil,	perquè	per	lo	bo	
i	 per	lo	dolent	 els	 infants	 tenen	 un	 respecte	 als	 adults	 perquè	 la	 figura	 d'adult	 a	
escola	és	el	 mestre	 i	 aquesta	 distància	 ja	 existeix,	 però	 en	 canvi	 en	 un	 centre	
penitenciari	aquesta	distància	es	veurà	amb	moltes	més	ganes	de	trencar-se	que	no	pas	
a	l'escola	que	hauràs	d'incitar	més	perquè	passi	i	al	centre	penitenciari	treballar	més	
on	posar	el	límit.	
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A	les	escoles	els	nens	estan	aprenent	i	de	vegades	se'ls	hi	és	imposant	i	una	persona	que	està	
a	 la	 presó	 ve	 de	 tornada,	 ha	 tingut	moltes	 experiències	 i	 precisament	 no	 té	 respecte	 a	 la	
institució	ni	al	professional,	generalment	no	reconeix	tot	això.	Per	això	deia,	com	són	l'oposat:	
en	una	has	de	tirar	cap	a	un	costat	perquè	té	massa	de	l'altre	i	al	revés.	No	ho	sé,	en	tot	cas	a	
mi	em	costa	molt	més	posar	aquests	límits	a	un	centre	on	hi	ha	persones	privades	de	llibertat,	
perquè	són	adultes,	perquè	es	queden	tancades	quan	nosaltres	marxem.	Això	té	a	veure	amb	
la	 transferència	 també,	no?	Aquest	estat	que	 fem	a	basquet	beat,	aquest	somriure,	aquesta	
activitat	física	o	aquesta	sensació	de	comunitat	que	de	vegades	es	genera	a	basquet	beat,	com	
els	participants	poden	generar-la	sense	basquet	beat.	Quan	parlàvem	de	transferència	com	
poden	generar-la	ells	sols	al	gimnàs,	ells	sols	a	la	cel·la,	ells	mentre	estan	jugant	a	futbol,	per	a	
mi	això	és	essencial.	En	aquest	cas	al	centre	penitenciari	això	és	el	que	em	costa	més	perquè	
són	persones	adultes	que	vénen	de	 tornada,	que	quan	marxem	es	queden	allà	 tancades	no	
tenen	altres	entorns	amb	els	quals	es	barregen.		
	
El	següent	punt	que	comenta	Planelles,	és	el	reconeixement	de	l'altre...		
	
Res	 a	 dir,	 nosaltres	 si	 això	 que	 estem	 fent	 amb	 Basquet	 Beat	 dels	 punts	 aquests	 del	
professional,	dins	aquest	esquema	que	has	vist	moltes	vegades,	que	l'esquema	no	surt	per	la	
càmera,	en	aquest	joc	d'identificar,	identifiquem,	mirem	als	altres	per	fer	visible	però	primer	
de	tot	mirem	els	altres	per	reconèixer-nos	i	reconèixer	l'altre.	Aquesta	part	com	a	protagonista	
de	la	seva	vida,	evidentment,	això	a	mi	no	em	faria	falta	ni	dir-ho,	només	faltaria	que	l'altre	no	
és	protagonista	de	 la	 seva	vida.	Nosaltres	mirem	 l'altre	perquè	 se	 senti	 reconegut,	 perquè	
pensem	 que	 no	 s'ha	 sentit	 reconegut	 tantes	 vegades.	 D'altra	 banda,	 per	 també	 facilitar	 la	
nostra	 feina,	perquè	aquí	al	 final	nosaltres	sembla	que	siguem	macs,	 llavors	aprendre't	els	
noms	t'ajuda	a	fer	la	teva	feina,	reconèixer	l'altre	mirar-te'l,	identificar-lo,	cuidar-lo,	saber	com	
és	el	 seu	cos...	T'ajuda	a	 fer	 la	 teva	 feina,	no	només	 té	aquesta	vessant	de	reconèixer-lo,	de	
donar-li	nom,	de	veure	tota	aquesta	capacitat	que	ell	té	o	de	posar-la	sobre	la	taula,	no,	no,	a	
mi	em	sembla	molt	més	fàcil	treballar	des	de	l'acompanyament	si	jo	reconec	l'altre,	o	sigui	com	
una	estratègia	egoista	com	educador.	L'acompanyament	té	a	veure	molt	amb	l'altre	i	en	aquest	
sentit	per	mi	reconèixer	l'altre	també	com	a	estratègia	"egoista"	bàsica	de	què	em	facilitarà	la	
meva	feina.	Per	mi	això	és	un	evident,	que	l'altre	té	capacitat	pel	seu	autònom,	una	altra	cosa	
és	 que	 jo	 provoqui	 això,	 que	 provoqui	 aquesta	 idea	 en	 el	 llibre	 també	 ho	 poso	 molt:	
l'autonomia	no	ha	de	ser	un	objectiu,	és	un	procés.	Cada	dia	quan	parlem	a	les	sessions	hi	hagi	
oportunitat	de	ser	autònom	no	només	com	a	objectiu	al	final,	sinó	que	cada	dia	hagi	de	ser	
autònom.	Llavors	totalment	d'acord,	però	a	mi	això	m'és	molt	evident.	Una	cosa	important	que	
també	dèiem,	jo	crec	que	en	el	sentit	de	reconèixer	o	fer-li	sentir	reconegut,	ja	estàs	valorant	
aquestes	capacitats	de	les	persones	i	que	parteixes	de	les	capacitats	no	pas	de	la	problemàtica...	
Moltes	vegades	es	parteix	de	la	problemàtica	i	no	tant	de	les	capacitats	de	la	persona.	Nosaltres	
també	sense	voler,	 se'ns	escapa.	En	el	 llibre	està	explicat	 i	 jo	ho	vaig	dient	a	 tot	arreu	que	
treballem	un	80%	sobre	les	virtuts,	sobre	el	que	la	gent	ja	sap	fer,	i	que	ens	dediquem	un	20%	
en	les	dificultats	o	les	limitacions	o	condicionants.	Però	després	al	final	quan	fem	feedbacks,	
quan	pensem	com	ha	anat	les	sessions	no	hi	ha	aquest...	Ens	falta	molt.	Avui	a	Terrassa	si	jo	et	
dic	10	paraules,	no	hi	haurà	8	positives	i	2	negatives...	Llavors,	jo	crec	que	això	és	fonamental	
que	ho	entrenem,	això	que	et	parlava	de	l'admiració	al	principi,	vull	dir	que	admirar	no	és	una	
cosa	espontània,	jo	espontàniament	admiro	un	jugador	de	pàdel	que	m'agrada	molt	o	admiro	
una	cosa	del	David	o	de	 la	Marina.	En	aquest	 cas	és	 la	prescripció	de	 l'admiració,	 és	a	dir,	
obligar-te	a	admirar	i	llavors	has	d'aprendre	a	admirar	i	has	de	trobar	coses	per	admirar,	no	ha	
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de	ser	una	pose.	Per	a	mi	aquesta	és	la	feina	interessant,	que	això	no	sigui	una	paraula,	que	es	
pugui	omplir	de	contingut	aquesta	admiració.	I	això	de	l'autonomia,	la	presa	de	decisions,	el	
mateix,	és	fonamental	que	a	totes	les	sessions	hi	hagi	aquesta	presa	de	decisions	de	petites	a	
grans.	
	
Des	del	teu	punt	de	vista,	prenen	moltes	decisions	a	les	sessions?	
	
No	ho	sé...	en	base	a	què?	
	
A	les	que	prens	tu,	per	exemple...	
	
Com	a	educador?	En	molts	grups	en	prenc	moltes	més	jo,	però	clar	tot	depèn	de	moltes	coses,	
dels	20	i	pico	tallers	que	fem	cada	setmana,	sí	que	n'hi	ha	uns	quants	que	dius	el	grup	es	creu	
l'activitat,	 llavors	 els	 passos	 endarrere	 són	 molt	 més	 clars	 i	 aquí	 s'equilibra	 qui	 pren	 les	
decisions.	A	Terrassa	per	 exemple	 ja	 hem	provat	vàries	coses,	 pensar	que	 ells	 prenen	més	
decisions	que	jo...	Ells	en	prenen,	més	o	menys,	no	sé.	En	tot	cas,	són	importants	les	que	prenen	
i	una	altra	cosa	que	potser	no	està	en	la	llista	de	coses...	Per	mi	és	fonamental	i	lligat	a	la	presa	
de	decisions	és	el	tema	de	la	responsabilitat	compartida,	no?	Cada	cop	més	jo	a	alguns	tallers	
que	segons	el	meu	criteri	no	acaben	de	funcionar	o	que	realment	hi	ha	carrega,	no	hi	ha	tanta	
escolta,	on	si	tu	desapareixes	es	lia,	doncs	jo	crec	que	acompanyament	vol	dir	fer	passos	enrere	
i	mantenir-te	en	un	límit	on	tota	l'estona	estiguis	fent	passos	perquè	puguem	creure'ns	que	
som	grup	i	perquè	puguem	treballar	junts	però	a	la	vegada	també	retirant-nos.	Has	de	poder	
identificar	i	responsabilitat	compartida	és	jo	puc	anar	parlant	sense	que	m'escolteu	jo	puc	anar	
proposant	 coses	 sense	 parar	 perquè	 estigueu	 fent	 coses	 però	 no	 estem	 aquí	 per	 això.	 La	
responsabilitat	compartida	en	l'acompanyament	és	que	també	l'altre	es	faci	càrrec	de	que	vol	
estar	 aquí	 d'alguna	 manera,	de	 que	vol	 aprofitar,	de	 que	vol	 aprendre,	de	 que	té	 coses	 a	
compartir...	Seria	una	miqueta	com	el	contracte	de	teràpia,	quan	tu	vas	a	fer	teràpia	que	tu	vas	
al	psicòleg	perquè	tu	vols.	Doncs	aquí	no	ha	de	ser	exactament	així	però	sí	que	l'altre	s'ha	de	
mullar,	ha	de	fer	passets	endavant,	s'ha	d'exposar	si	no...	Si	tu	ho	poso	jo...	Si	parlem	de	coses	
que	ens	deixem	jo	crec	que	la	transferència	és	una	cosa	i	la	responsabilitat	compartida	hauria	
de	ser	un	altre.	Exigir	al	participar	aquesta	autonomia,	aquesta	presa	de	decisions,	aquesta	
voluntat	de...	No	vol	dir	sempre,	cada	dia	o	des	del	principi	però	sí	que	en	la	mesura	que	es	
pugui,	crec	que	és	important.	
	
El	següent	és	la	participació	activa...	Referint-nos	a	la	necessitat	de	viure	les	coses	per	
aprendre-les	o	de	caure	en	l’error	per	aprendre’n	d’ell...	
	
Basket	Beat	és	participació.		
	
Jo	 el	 que	 veig	molt	 aquí	 és	 que	 es	 crea	 un	 espai	 on	 l’error	 no	 té	 una	 conseqüència	
negativa,	sinó	que	permet	avançar	i	aprendre.		
	
Si	 l'error	hi	és,	és	important	poder-lo	relativitzar.	S'ha	de	poder	normalitzar	que	fem	coses	
malament,	treure-li	pes	a	aquest	error.	I	sobre	la	participació	activa	i	les	diferents	maneres	de	
participar...	El	"handicap"	de	treballar	en	grup,	tot	i	que	a	Basket	Beat	reduïm	molt	això,	les	
persones	es	van	escaquejant	d'aquesta	participació	activa,	com	alguns	estan	més	autòmats,	
com	alguns	no	saben	fer	una	cosa	i	no	ho	diuen,	nosaltres	ens	hem	de	preocupar	realment	de	
què	això	surti	a	la	llum	i	que	les	persones	vulguin	participar.	Jo	me	n'adono	cada	cop	més	que	
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tot	i	que	estem	moltíssim	pel	grup,	hi	ha	gent	que	continua	promovent	aquesta	idea	d'invisible,	
de	sèrie	i	de	massa.	Hi	ha	gent	que	prefereix	estar	si	pot	ser	amagada,	llavors	el	que	s'amaga	
està	participant	activament?	No	ho	sé...	
	
Creus	que	aquesta	manera	no	és	vàlida?	
	
Amagar-se?	Depèn...	Al	final	si	agafem	com	a	sinònim	amagar-se	que	l'altre	no	vegi	que	estàs	
aportant	coses...	 Jo	crec	que	sí	que	és	negatiu.	No	es	tracta	de	ser	radical,	ni	que	tothom	ha	
d'estar	d'alguna	manera.	Som	molt	flexibles,	però	si	una	persona	en	3,	4,	6	dies	està	jugant	la	
carta	de	fer-se	l'invisible,	ell	mateix,	sol,	jo	crec	que	sí	que	és	greu.	Al	final	ho	hem	de	permetre,	
però	hem	d'animar	la	persona	o	identificar	el	moment	en	què	no	s'ha	amagat	per	poder-ho	
celebrar.	 Per	mi	 això	 d'amagar-se	 crec	 que	 no	 és	 un	 bon	 aprenentatge.	 Està	 bé	 poder	 ser	
discret,	no	ser	protagonista	evidentment	però	crec	que	també	exposar-se.	
	
Es	tenir	la	possibilitat	de	triar	entre	totes	les	opcions	potser...	
	
La	circulació	de	la	paraula,	que	sí	que	és	un	dels	pilars	fonamentals	de	Basket	Beat,	que	
es	diu	explícitament,	que	s'intenta	fer	molt	i	de	manera	molt	constant.	A	diferència	dels	
tallers	de	mediació	artística	que	jo	he	participat,	la	paraula	sí	que	hi	és	però	hi	és	de	
manera	molt	diferent,	hi	és	en	un	moment	molt	concret	després	d'haver	fet	la	producció	
i	no	té	res	a	veure	amb	com	es	fa	servir	a	Basket	beat.	
	
La	circulació	de	la	paraula	a	les	experiències	artístiques	és	per	mi	molt	més	important	que	les	
altres,	perquè	ens	dóna	molta	 corporalitat.	 Si	 estàs	pintat	un	paper,	 la	 corporalitat	 és	més	
reduïda,	si	estàs	fent	un	mural	súper	gran	és	una	altra	cosa.	Però	en	general	la	part	artística,	i	
a	Basket	beat	res	comparat	amb	la	dansa	o	altres	coses,	però	està	molt	centrat	en	l'ús	del	cos.	
I	després	les	emocions	quan	tens	l'educadora	que	et	fa	certes	reformulacions,	quan	veus	que	
no	et	surt	un	exercici,	quan	veus	que	l'altre	no	t'escolta	també	estan	molt	presents.	Però	la	
circulació	de	la	paraula	permet	clarament	lligar	l'experiència	en	allò	cognitiu	també,	ordenar-
te	un	pensament,	pensar,	observar,	ser	analític,	en	dir	la	teva	opinió...	Especialment	en	el	cas	
de	l'experiència	artística	és	molt	important,	perquè	és	el	que	tenim	més	dèbil	-	no	la	música	ja	
parla	per	mi	-,	jo	crec	que	la	circulació	de	la	paraula	és	fonamental,	també	perquè	el	llenguatge	
és	molt	constructor,	construeix	la	realitat	i	ens	serveix	per	identificar.	Tu	tens	30	persones	a	
davant	i	un	cop	mes	com	a	estratègia	egoista...	que	aquí	em	sembla	que	aquest	article	no	hi	
posa	tant	d'	èmfasi...	al	final	acompanyar	bé	no	em	deixa	de	ser	una	estratègia	que	a	mi	m'ajuda	
a	ser	educadora,	m'ajuda	a	fer	millor	la	meva	feina	i	m'ajuda	que	el	vincles	sigui	més	fàcil	o	
més	agradable.	Perquè	tens	com	a	estratègia	egoista.	La	paraula	és	una	estratègia	per	veure	a	
l'altre,	des	d'un	altre	lloc,	sentir-lo	parlar	trec	molta	informació:	quines	paraules	utilitza,	el	to	
de	veu,	cap	a	qui	mira	quan	parla,	etc.	Llavors	per	nosaltres	Basket	Beat	és	acompanyament	
socioeducatiu,	no	em	quedaria	amb	circulació	de	la	paraula	com	a	representat	o	com	a	més	
prioritari.	 Per	 exemple,	 grup	 forma	 part	 de	 les	 nostres	 idees	 bàsiques	 de	Basket	Beat,	 el	
compromís	jo	el	lligo	amb	la	part	política,	amb	la	part	de	responsabilitat	compartida.	Jo	crec	
que	 tot	 és	 molt	 transversal,	 és	 com	 el	training	grup:	 nosaltres	 no	 ens	 l'hem	 inventat	 ni	
l'acompanyament	socioeducatiu	però	em	sembla	que	és	identitari	a	Basket	Beat,	sembla	que	
no	hem	de	fer	 les	coses	d'una	altra	manera.	Sí	que	hi	ha	matisos	segurament	o	 llenguatges	
diferents	però	crec	que	és	exactament	el	que	fem	o	m'agradaria	que	fos	així.	
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Són	coses	com	molt	fonamentals	o	bàsiques,	que	semblen	molt	lògiques	però	que	cal	
dir...	
	
Aquesta	idea	d'itinerari	està	una	mica	contraposada	a	 la	 idea	de	comunitat,	això	té	a	veure	
amb	aquesta	part	de	mediació	artística	que	no	es	parla	tant,	aquesta	idea	de	sector,	de	l'estat	
de	 la	 qüestió	 del	 sector	 o	 l'estat	 de	 salut	 del	 sector.	 Si	 nosaltres	 anem,	 una	mediadora	 a	
treballar	amb	un	grup	de	30	quatre	dies,	l'itinerari	no	existeix,	nosaltres	hi	posem	un	èmfasi	
grandiós	a	mirar	cadascú	i	dir	em	sembla	que	aquest	el	que	està	demanant...	el	que	necessita	
és	això.	Aviam	el	següent	dia	si	ha	fet	un	passat	cap	aquí	o	no,	però	realment	la	idea	d'itinerari	
i	 la	 de	 grup	 a	Basket	Beat,	 les	 entenem	 les	dos,	 les	 acollim	 les	dos,	 però	 estan	 una	 mica	
enfrontades	perquè	com	pot	ser	una	atenció	individualitzada	amb	25	persones	que	veus	una	
hora	i	mitja	per	setmana?	No	la	deixem	de	fer	ni	tirem	la	tovallola	però	estem	parlant	de	molt	a	
grosso	modo:	de	 fixar-te	que	fa	una	setmana	aquest,	que	fa	 la	següent,	normalment	aquest	
sempre	diu	això,	ara	ho	ha	deixat	de	dir,	habitualment	aquest	està	fora,	avui	no	hi	és...	Aquesta	
idea	d'itinerari	a	BB	crec	que	està	una	mica...	Suposo,	es	pot	 fer	una	mica	més	en	el	cas	de	
brians	o	salut	mental	per	exemple,	que	són	grups	més	petits	sí	que	hi	és.	Home,	en	el	que	tens	
4	persones	sí,	però	per	exemple	per	mi	personalment,	i	això	cada	cop	té	menys	valor	que	ho	
digui	 jo	 perquè	 cada	 cop	 som	 més,	 el	 de	 salut	 mental	 no	 és	 un	 grup	 de	Basket	beat,	
personalment	perquè	per	mi	4	persones	és	una	altra	cosa,	és	un	grup	de	música,	és	un	grup	
d'ajuda	mútua,	li	podem	dir	moltes	maneres,	no?	Però	si	sí	allà	hauria	de	poder	passar	això,	
una	atenció	més	individualitzada,	una	idea	d'itinerari	més	acurat,	però	tampoc	fent	un	treball	
d'una	 setmana	 i	 d'una	 hora	 i	 quart	 no	 tenim	 la	 capacitat	 d'acompanyar	 aquest	 itinerari,	
aquests	 creixements,	 aquests	 canvis...	 Per	 molt	 que	 fem,	 alguns	 tallers	 fem	 una	 reunió	
setmanal	després	de	la	sessió	però	tot	i	això	no	són	suficients	per	treure	un	itinerari	o	pensar	
un	itinerari	jo	crec.	No	sé	com	ho	veus	tu...	
	
Sí,	és	una	cosa	a	què	he	donat	moltes	voltes	també	perquè	és	com	jo	vinc	aquí	faig	això	
i	me'n	vaig	i	tota	la	resta	de	la	vida	que	passa	aquí,	no	m'adono	ni	tinc	cap	influència	a	
part	d'aquesta	estona	que	estic	allà...	Fins	a	quin	punt	estic	 tenint	una	 incidència	en	
això?	Sí	que	hi	ha	aquesta	idea	que	és	una	cosa	que	s'allarga	en	el	temps,	que	és	una	
sessió	setmanal,	que	és	periòdic,	que	no	és	una	sessió	puntual	però	fins	a	quin	punt	té	
incidència	 això	 en	 l'acompanyament	 d'aquesta	 persona?	 Quan	 es	 parla	
d'acompanyament	 en	 l'àmbit	 socioeducatiu,	 es	 parla	 d'un	 acompanyament	 molt	
continu,	jo	crec...	
	
Sí...potser,	jo	del	treball	social...	
	
Dic	del	treball	social	com	podria	ser	l’educació	social	també,	és	que	es	veuen	cada	dia	
persones	per	exemple...	
	
Sí,	jo	no	crec,	les	teves	preguntes	són	importantíssimes	i	aquesta	que	et	fas	és	bàsica.	Jo	sí	que	
crec	que	hi	ha	incidència	i	sí	que	passa	en	una	hora	i	mitja	a	la	setmana,	sí	que	passen	coses	
que	tenen	un	acompanyament	i	sí	que	hem	de	considerar	acompanyament	però	això	no	treu...	
I	 per	 l'altra	 banda	 estar	 tres	 hores	 cada	 dia	 amb	 les	 mateixes	 persones	 no	 vol	 dir	
acompanyament	o	vol	dir	que	això	sumi	per	estar	tres	hores	al	dia,	no	és	evidentment	això.	
Per	nosaltres	és	un	handicap	veure'ns	un	 cop	a	 la	 setmana,	 llavors	 les	 coses	que	es	poden	
treballar	 amb	 una	 hora	 a	 la	 setmana,	 sí...	 Però	bueno,	 com	 dius,	 és	 un	 cop	 cada	
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setmana,	bueno	doncs	és	només	una	hora	 i	mitja,	però	és	un	cop	cada	setmana,	 són	 trenta	
hores	i	mitja,	llavors...	
	
Millor	que	res,	no?		
	
Molt	millor	que	res,	llavors,	bueno,	jo	no	seria	radical	amb	això	i	del	que	sí	que	estic	convençut	
és	que	hi	ha	incidència,	hi	ha	molta	incidència.	És	a	dir,	des	del	moment	on	els	nens	de	la	Pepa,	
amb	 la	 tutora,	 li	 diuen	 ostres,	 en	 la	clase	no	conseguimos	el	 silencio	 que	conseguimos	al	
empezar	Basket	Beat,	això	és	incidència,	és	crear	un	antecedent	a	la	història	de	la	persona	on	
es	 pugui	 agafar	 i	 dir	vale,	 silenci	 vol	 dir	 això,	 escolta	 vol	 dir	 això...	 Això	 li	 pots	 donar	
importància	o	no,	però	és	brutal...	Ara,	això	no	treu	aquesta	mirada	crítica	que	tu	deies,	jo	crec	
que	és	fonamental,	que	no	ens	flipem.	Jo	crec	que	aconseguim	moltes	coses,	que	treballem	bé,	
evidentment	una	hora	i	mitja	quan	una	persona	que	té	80/100/200	hores	d'estímuls...	No	sé	
quantes	seran	a	la	setmana,	posa-li	80	hores	d'estímuls	que	no	són	Basket	Beat,	té	poca	força	
clar,	però	bueno,	a	través	de	la	celebració	d'allò	que	passa	important,	de	l'experiència	de	pujar	
a	 un	 escenari...	 Que	 també	 estàs	 més	 sensible	 quan	 puges	 a	 un	 escenari	 i	 tens	 200	 o	 50	
persones	mirant,	a	nivell	bio-psicosocial	tot	està	en	marxa,	tot	està	en	alerta,	doncs	es	poden	
valorar	coses	que	sí	que	queden	gravades	per	molt	que	només	sigui	una	hora	 i	mitja,	però	
sense	flipar-nos	està	clar.	A	mi	m'agrada,	però,	també	pensar	que	aquest	canvi	de	punt	de	vista,	
que	 tenim	 l'impacte,	no?	Nosaltres	volem	crear	un	 impacte	 i	per	crear	aquest	 impacte	 fem	
aquests	tallers.	Llavors	sempre	les	avaluacions	d'impacte,	de	retorn	social,	avaluen	això:	hi	ha	
millora	en	el	rendiment	acadèmic,	no	sé	què,	al	cap	de	tres	anys	passa	això...	Llavors	per	mi	
pensar	que	l'impacte	o	el	retorn	social	és	generar	un	espai	de	noves	formes	de	relació	social	i	
això	és	l'impacte,	o	sigui	que	aquest	espai	que	compartim	a	Basquet	Beat	té	unes	altres	normes.	
Llavors	jo	d'entrada,	el	que	m'he	fet	conscient	és	que	hi	ha	altres	normes	que	poden	més	o	
menys	conscients	o	més	o	menys	invisibles,	que	poden	vehicular	la	relació	amb	l'altre,	llavors	
si	posem	el	focus	amb	què	aconseguim...	Ara	si	pensem	que	el	que	volem	aconseguir	és	crear	
aquest	espai,	jo	aquí	em	quedo	molt	més	tranquil:	o	sigui	més	que	pensar	que	el	grup	del	Raül	
o	del	roger	està	anant	bé	o	està	anant	malament...	Bueno,	al	grup	de	Raül	els	xavals	poden	
entendre	que	el	Raül	confia	amb	ells?	Al	grup	del	Raül	s'entén	que	el	que	passa	cada	dia	és	una	
mica	incert,	que	canvia?	Que	quan	falta	algú	es	nota	que	falta	algú?	O	sigui,	si	 la	gent	entén	
això,	per	mi	aquesta	és	la	incidència,	i	per	mi	això	és	fonamental,	o	sigui	l'acompanyament	com	
a	impacte,	més	que	els	resultats	de	l'acompanyament,	m'explico?	Una	mica	liós	però...	
	
Bueno	el	Planella	parla	de	la	comunitat,	jo	li	diria	el	grup,	ell	parla	més	de	la	comunitat	
perquè	parla	de	la	necessitat	de	relacionar-se	amb	altres	persones,	de	ser	reconegut,	
però	 clar	 més	 enllà	 del	 moment	 d’acompanyament	 presencial	 amb	 la	 persona	
educadora,	 però	 en	 aquest	 cas	 jo	 crec	 que	 el	 grup	 és	 part	 fonamental	 de	
l’acompanyament	en	el	moment.		
	
Però	fixa-t'hi	que	aquest	grup	que	sí	que	és	fonamental,	jo	també	prefereixo	dir-li	grup	que	
comunitat,	però	els	nostres	grups	són	oberts	i	que	el	nostre	grup	sigui	vol	dir	que	el	grup	està	
en	contacte	constantment	amb	la	comunitat	i	que	prens	consciència	de	la	comunitat,	és	a	dir,	
el	grup	de	l'institut	de	terrassa,	al	que	vaig	jo	els	dilluns,	han	pres	consciència	que	hi	ha	un	
altre	grup	de	vint-i-cinc	que	està	estudiant	 integració	social	 i	que	està	estudiant	 integració	
social	a	un	institut	que	es	diu	Montserrat	Roig	i	que	han	vingut	a	fer	una	sessió	amb	ells.	Han	
pres	consciència	que	hi	ha	més	de	deu	professionals	diferents	que	els	interessa	BB	i	que	han	
vingut...	és	a	dir,	jo	crec	que	la	idea	de	grup	obert	ens	connecta	a	comunitat.	I	després	el	tema	
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dels	complements	que	fem	a	les	nostres	sessions,	que	un	dia	vinguin	músics,	que	l'altre	dia	sis	
nens	de	cada	grup	van	anar	a	 les	portes	obertes	a	fer	una	actuació	pels	pares	i	explicar	als	
pares	que	és	el	projecte,	fer	un	taller	amb	famílies	mixt,	fer	el	taller	amb	els	professors	i	que	
els	 professors	 que	 ho	 sàpiguen,	 ho	 vegin...	 crec	 que	 això	 té	 a	 veure	 amb	 aquesta	 idea	 de	
comunitat	i	dels	llaços	que	van	més	enllà	del	taller,	llavors	a	mi	m'agrada	la	idea	de	comunitat	
i	 em	 sembla	 que	 també	 l'aproximació	 sistèmica	 o	 que	Basket	Beat	 tingui	 aquest	 referent	
sistèmic	com	una	cosa	fonamental	es	fa	molt	palès	una	cosa	que	a	la	presó	no	queda	tan	palès,	
que	 és	 la	 relació	 entre	 els	 sistemes,	 no?	 El	 microsistema,	exosistema...	
El	WATERFLY	o	sdfdsfs	que	fa	aquesta	relació	de	sistemes.	Llavors	per	mi	és	fonamental,	quan	
estem	fent	Basket	Beat	poder	veure	aquest,	i	poder	veure	aquest	i	aquest	d'una	forma	present	
o	imaginària	o	virtual,	m'és	igual.	A	la	presó	passa	molt	la	virtual	perquè	la	fem	molt	però	sí	
que	la	real	no	hi	deixa	d'estar	a	les	quatre	parts,	jo	crec	que	passa	menys.	
	
El	 tema	 del	 compromís	 ho	 has	 relacionat	 amb	 el	 que	 deies	 de	 la	 responsabilitat	
compartida,	Planella	també	parlava	amb	el	fet	de	comprometre’s	amb	estar	a	disposició	
de	l’altre	de	manera	incondicional.	
	
Per	 part	 de	 l'educador?	 Clar,	 per	 mi	 el	 compromís	 té	 a	 veure	 amb	 el	 posicionament	 de	
l'educador,	és	a	dir,	no	entendre	 l'educació	com	a	neutre,	entendre	 l'educació	com	un	acte	
polític	i	per	tant	repolititzar	l'educació	que	és	una	cosa	que	no	hauríem	ni	de	parlar,	perquè,	o	
sigui,	és	redundant	pensar	que	l'educació	és	política.	Per	mi	la	pròpia	paraula	per	mi	educació	
ja	porta	un	si	polític	però	en	aquest	món	que	estem	vivint	sí	que	s'ha	de	dir.	Per	mi	compromís	
s'ha	de	veure	amb	aquesta	visió	política	de	l'educació	i	després	compromís	dels	altres,	no?	
Compromís	dels	altres	en	fer	aquest	passet	endavant	de	responsabilitat	compartida.	I	tu	poder	
frenar	 si	 tu	 no	 veus	 compromís,	bueno	jo	 estic	 incondicionalment	 aquí,	 jo	
faré	passets	endavant	però	 tota	 l'estona	 estic	 regulant-me,	 ara	porto	una	 sessió	40	minuts	
sense	parar,	però	ara	paro,	calleu,	us	poseu	a	parlar	també	vosaltres,	heu	de	decidir...	
	
També	jo	crec	que	pel	que	vaig	entendre	que	tenia	a	veure	amb	el	fet	de	dir	“intento	no	
fallar	mai”,	 igual	que	vosaltres	veniu	cada	setmana	 jo	 també	 tinc	aquest	 compromís	
amb	vosaltres.		
	
El	de	l’educador?	Intentar	no	fallar?		
Bueno	o	sigui	com	que	hi	ha	un	compromís	a	l'hora	d'estar	al	costat	d'aquest	grup...	Que	
no	és	allò	d'ara	no	passa	res	si	no	vinc...	
	
Sí	això	és	fonamental,	de	fet	que	les	nostres	fissures	empresarials	precisament	és	aquesta	part	
d'acompanyament,	 és	 aquest	 compromís	 amb	 l'acompanyament,	 Per	 exemple,	 el	 grup	 del	
til·ler	a	la	Fabra	i	Coats,	vam	començar	el	David	i	jo	i	hem	estat	4	mesos	fent-lo	els	dos	i,	bueno,	
els	dos	no	volíem	deixar	el	grup,	ni	volem,	quan	falla	algú	sempre	proposem	al	substitut	que	
vingui	la	setmana	d'abans,	cosa	que	no	té	sentit,	perquè	a	tu	et	paguen	jo	que	sé,	70	per	aquesta	
sessió	i	aquí	et	paguen	70,	i	aquí	venen	dos	i	aquí	venen	dos,	quan	aquest	70	és	per	un	i	per	BB.	
Llavors	 això	 no	 parem	 de	 fer-ho.	 Grups	 que	 funcionen	 malament	 que	 convidem	 d'altres	
professionals	 o	 quan	 l'educadora	 se	 sent	 una	mica	 limitada	 o	 amb	 dificultats,	 que	 ve	 una	
persona	a	acompanyar,	bueno,	jo	crec	que	això	és	una	fissura	que	tenim	i	segurament	tots	la	
tenim	i	en	aquest	cas	la	Marina	i	jo	pot	ser	una	mica	més	especialment:	hi	ha	molt	compromís	
o	ens	creiem	això	que	fem.	I	és	fonamental	anar	cada	setmana.	Jo	sóc	el	que	m'ho	salto	més	
dels	tres	però	jo	dono	molt	però	després	també	per	l'agenda	segur	que	falto	més	que	tots	els	
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educadors...	Però	no	em	sento	menys	compromès	per	no	anar,	excepte	que	sigui	un	moment	
així	crucial	on	s'ha	de	ser,	no	em	sento...	
	
Aquesta	idea	com	a	la	Pepa	el	dia	que	no	puc	venir	dimarts,	vinc	divendres...	Ja	demostra	
aquest	compromís.	
	
Sí,	nosaltres	sempre	posem	això	a	disposició.	És	fonamental,	bueno,	és	que	si	no,	no	podem	fer	
la	nostra	feina.	La	feina	no	es	pot	ser	si	no	hi	ha	això.	
	
Bueno,	això	que	dèiem	de	 la	paciència,	 que	és	una	paraula	que	no	m'agrada	gens,	 jo	
parlaria	més	de	ritmes...	És	estar,	com	poder	ser	conscient	que	no	tot	anirà	al	ritme	que	
volem	 o	 no	 aconseguirem	 objectius	 que	 ens	 proposem	nosaltres	 sinó	 que	 seran	 els	
altres	els	que	ho	controlaran.	
	
Sí,	això	és	fonamental.	No	sé	si	aquesta	adaptació	és	una	mica	una	trampa	també	no?	No	sé	
exactament	com	dir-ho	però	sí	que	hi	ha	com	una	idea	que	els	altres	tenen	dificultats	o	que	en	
saben	menys	o	que	això	és	molt	difícil	o	que	els	hi	costa	molt...	Bueno,	una	miqueta	perquè	això	
no	ens	superi,	bueno,	també	l'adaptació	posar-la...	tu	tirar	endavant	i	la	gent	ja	es	va	enganxant.	
També	l'adaptació,	bueno,	és	aquesta	paciència	i	respecte	pels	ritmes	diferents	evidentment	
són	 diferents,	 però	 tirar	 endavant	 no	 donar	molta	 bola	 a	 aquests	 ritmes	 diferents	 perquè	
aquests	ritmes	tinc	la	sensació	que	juguem	a	la	carta	de	pensar	que	les	diferencies	són	prou	
grans	com	perquè	haguem	d'adaptar-nos	i	a	mi	m'agrada	pensar	que	les	diferencies	són	prou	
petites	com	perquè	no	cal	que	ens	adaptem	gaire,	m'explico?	
	
Bueno,	és	aquest	equilibri...	
	
Sí,	però	 jo	crec	que	 també	aquí	hi	ha	algunes	coses	que	 juguem	fàcilment	a	lo	políticament	
correcte	i	que	si	no	hi	posem	atenció,	se'ns	pot	escapar	fàcilment.	
	
Bueno,	això	ho	he	afegit	jo,	el	tema	de	la	cura,	perquè	és	una	cosa	que	es	parla	des	de	la	
perspectiva	de	gènere,	teories	feminista	i	de	coeducació.		
	
Coeducació	no	et	sona	una	mica	antic?		
	
Sí,	perquè	a	mi	em	sona	més	a	nens	i	nenes	junts	a	l’escola,	però	es	diu	així.		
	
Em	sona	una	mica	com	educació	per	la	pau,	educació	no	violenta...	És	com	educació	no	l'estem	
dient	 educació	 política.	 Volem	repolititzar	l'educació	 perquè	 pensem	 que	 l'educació	 és	
política,	evidentment	educació	per	la	pau,	l'educació	sempre	és	per	la	pau,	no	hi	ha	educació	
per	matar.	Això	no	creiem	que	sigui	educació.	Doncs	el	mateix,	coeducació	em	sona	antic	una	
etiqueta	una	mica...	
	
Quan	es	parla	de	coeducació	es	parla	de	treballar	des	d’una	perspectiva	de	gènere	com	
a	eix	fonamental	de	l’educació.	
	
O	 sigui	 quan	 es	 parla	 de	 coeducació	 és	 tenir	 que	 la	 perspectiva	 de	 gènere	 sigui	 un	 eix	
vertebrador	de	l’educació...	
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Sí,	com	fer	visible	aquesta	diferència,	l’heteronormativitat,	el	patriarcat...	O	sigui	com	
totes	aquestes	diferències	de	gènere	fer-les	visibles	i	treballar	sobre	elles.	No	com	algo	
que	està	allà,	sinó	que	és	fonamental	per	tot.	Que	té	influència		
	
Que	vol	dir	fer	visible	una	diferència	i	treballar	sobre	ella?	Així	en	general?	
	
Bueno	volia	dir	que	hi	ha	diferents	maneres	de	ser,	de	viure,	d'entendre...	Em	costa	molt	
d'explicar-ho	perquè	 tampoc	en	 sé	molt,	però	 com	que	això	 té	 influència	en	 tots	 els	
aspectes	de	la	vida:	com	veiem	el	rol	de	les	dones,	a	què	li	donem	valor	i	a	què	no,	a	
quines	feines	o	quines	actituds...	Maneres	de	relacionar-nos,	d'estimar-nos...	I	el	tema	
de	la	cura	és	una	de	les	coses	que	es	parla	molt,	perquè	és	com	una	cosa	que	està	molt	
poc	valorada,	com	el	femení,	el	que	és	tenir	cura	de,	que	parteix	de	la	cura	física	i	de	les	
tasques	 de	 la	 llar,	 de	 la	 família...	 Però	 que	 està	 molt	 poc	 valorat	 però	 que	 és	 molt	
necessari	i	que	sense	això	no	sé	si	es	podria	viure.	La	importància	d'aquesta	cura	amb	
les	 persones,	 amb	 les	 coses,	 amb	 els	 vincles	 que	 es	 creen	 entre	 les	 persones,	 les	
relacions	 de	 poder	 com	 s'accepten	 perquè	 hi	 són,	 com	 s'utilitzen,	 com	 es	 treballen,	
deixar	espai	a	les	emocions,	que	és	una	cosa	que	està	molt	com	evitada...	Quan	parlem	
de	cura	també	es	parla	de	preguntar	a	l'altre	què	necessita,	no	venir	jo	i	dir	jo	que	crec	
què	 necessites,	 preguntar-te,	 escoltar-te	 i	bueno	són	 com	 moltes	 idees	 que	 tenen	 a	
veure	amb	la	cura.	
	
Sí,	el	que	deia	d'estar	al	servei	té	molt	a	veure	amb	això,	posar	profundament	el	focus	en	l'altre.	
A	mi	això	no	sem	fa	teoria	feminista	i	jo	crec	que	treballem	molt	des	d'aquí,	no	sé,	tu	la	sensació	
quan	veus	les	formacions	o	quan	veus	els	grups	jo	crec	que	hi	ha	molt	d'això.	Jo	crec	que	es	
desprèn	molta	atenció	i	molta	cura	a	la	part	emocional:	que	la	gent	estigui	contenta,	estigui	bé,	
que	entengui	el	que	volem	dir,	que	la	gent	aprengui...	Jo	em	sento	súper	identificat,	no	em	sona	
gens	nou	o	una	cosa	que	no	tinguem	en	compte.	No	sé...	Em	ressona	molt,	no	ho	sé,	a	mi	em	
serveix	aquí,	contestaria	aquesta	pregunta	si	tu	veus	en	les	educadores	de	Basket	Beat	aquesta	
cura	cap	a	l'altre,	veus	aquesta	cura	cap	a	l'entorn,	cap	a	les	persones,	cap	a	donar	l'opinió...	Ja	
sigui	entre	nosaltres	com	en	els	grups.	
	
Jo	crec	que	sí	que	hi	és,	de	fet	és	una	de	les	coses	que	et	vaig	dir.	Em	sentia	molt	còmoda	
i	jo	crec	que	gran	part	del	que	fa	em	senti	còmoda	és	que	trobo	això	en	l’espai	i	en	el	
grup.		
Sí,	és	important.	Jo	crec	que	si	parlem	de	política	hi	ha	tres	coses:	la	primera	son	dintre	de	les	
sessions:	què	passa	dintre	de	les	sessions,	la	segona	és	que	proposem	fora	de	les	sessions:	més	
enllà	de	les	sessions,	i	la	tercera	jo	crec	que	fem	política	i	tot	està	travessat	per	la	cura,	fem	
política	 en	 com	 ens	 organitzem	 nosaltres	 com	 a	 projecte:	 quantes	 noies	 estem	 treballant,	
quants	nois	 estem	 treballant,	 quina	edat	 tenen,	quantes	persones	d'origen	estranger	estan	
treballant,	quantes	no,	com	ens	organitzem,	si	hi	ha	transparència	entre	els	sous	de	cadascú,	
si	 l'experiència	 del	 Josep	Maria	 està	 reconeguda	 però	 l'experiència	 dels	 altres	 també	 està	
reconeguda,	jo	crec	que	com	ens	organitzem,	qui	pren	les	decisions,	com	s'informa	d'aquestes	
decisions...	Jo	crec	que	també	és	cura	i	també	és	política,	així	que	jo	ho	veig	fonamental	i	en	
aquests	tres	aspectes:	dins	de	la	sessió,	fora	de	la	sessió	del	col·lectiu	i	amb	nosaltres	mateixos	
com	ens	organitzem	com	entitat,	jo	crec	que	és	fonamental.	
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Si	jo	et	pregunto	què	és	per	a	tu	la	cura,	què	em	diries?	
	
Tenir	en	compte	l'altre.	Jo	crec	que	ho	hem	dit	ja,	des	de	la	tendresa	i	de	l'exigència.	I	en	aquest	
cas,	sabem	que	estem	treballant,	perquè	jo	puc	agafar-li	la	mà	a	la	Marina	d'una	manera	que	
és	companya	de	feina	però	potser	no	li	puc	agafar	d'aquesta	manera	a	un	participant,	potser	
no	ho	haig	de	fer.	No	sé	on	posar	els	límits,	però	també	és	important	per	mi	recordar	que	estem	
treballant.	Vull	dir	que,	 si	parléssim	de	 tenir	cura	en	un	 tema	personal,	possiblement	diria	
altres	coses,	però	jo	crec	que	és	això,	tenir	en	compte	a	l'altre	des	de	l'exigència	i	tendresa,	sí.	
	
Llavors,	bueno	l'última	pregunta	era	per	si	alguns	d'aspectes	en	persones	privades	de	
llibertat	el	remarcaries,	si	el	treballaries	diferent...	
	
El	tema	del	centre	penitenciari...	No	ho	sé.	
Has	comentat	el	tema	dels	límits	que	sí	que	ho	has	comentat	com	una	mica	diferent...	
Hi	ha	una	altra	cosa	amb	aquesta	cura	o	amb	aquest	acompanyament	que	té	a	veure	amb	l'estat	
d'ànim.	L'estat	d'ànim	no	som	nosaltres,	o	sigui	nosaltres	som	molt	més	que	un	estat	d'ànim,	
el	nostre	estat	d'ànim	ens	acompanya	molt	o	ens	ajuda	molt	a	fer	les	coses,	no?	Llavors	en	el	
centre	penitenciari	a	l'hora	de	fer	una	sessió	on	la	gent	quedi	remoguda	em	preocupa	molt	
més,	perquè	tu	marxes	i	aquella	persona	es	queda	15	hores	tancada	a	la	cel·la,	potser	no	fa	una	
altra	activitat	fins	d'aquí	a	dos	dies,	no	té	possibilitat	de	parlar	amb	l'exterior...	Llavors,	bueno,	
per	mi	el	que	marca	una	de	 les	coses	que	marquen	 l'acompanyament,	és	el	 tema	de	 l'estat	
d'ànim,	i	que	crec	que	a	altres	llocs	et	pots	permetre	acabar	les	sessions	com	s'hagin	d'acabar:	
tristes,	baixes,	solemnes,	fent	una	reflexió	sobre	si	estem	fent	bé	les	coses,	però	potser	a	la	
presó	hem	d'intentar	acabar	les	sessions	a	dalt,	perquè	bueno,	estar	privat	de	llibertat	pesa	
molt.	Però	és	l'únic	que	se	m'acut	en	un	centre	penitenciari	tenir	en	compte	una	miqueta	la	
idea	d'acabar	a	dalt.	Jo	crec	que	és	bastant	similar...	Tu	com	ho	veus	que	hi	has	pensat?	
	
El	que	jo	he	vist	del	centre	penitenciari	no	és	el	mateix	del	qual	parles	tu	i	crec	que	és	
bastant	 diferent	 però	 perquè	 el	 David	 ho	 fa	 diferent.	 Per	 això	 també	 volia	 venir	 a	
Andorra	per	veure.	
	
No	és	el	mateix	en	quin	sentit?	
	
O	sigui	que	crec	que	fa	el	David,	el	que	he	vist	jo,	són	molt	diferents	de	les	que	fas	tu.	Per	
tant	això	també	influeix	en	com	es	veu	aquest	acompanyament	allà	en	concret,	però	crec	
que	és	molt	similar	a	com	ho	fa	en	salut	mental.	Per	tant	tampoc	crec	que	sigui	diferent	
pel	fer	que	sigui	a	la	presó,	sinó	per	com	ho	fa	el	David.	
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E.3:	Entrevista	David	
	

Què	és	per	a	tu	l’acompanyament,	com	a	educador	de	Basket	Beat?	
	
A	nivell	acadèmic	no	tinc	molt	clara	la	definició.	Sí	que	ho	he	llegit	més	d'un	cop	però	arran	del	
meu	treball	amb	Basket	Beat	juraria	o	diria	que	l'acompanyament	és	una	manera	d'apropar-
se	a	les	persones	que	inclou	relacionar-se	d'una	manera	que	és	molt	orgànica	i	molt	viva,	tenint	
sempre	present	que	la	relació	no	és	unidireccional	sinó	que	sempre	hi	ha	una	influència	de	les	
dues	parts.	Per	tant	no	és	sinònim	d'educació	tal	com	l'hem	rebut	nosaltres	segurament,	que	
és	que	una	persona	que	t'explica	com	són	les	coses	i	què	has	d'aprendre	i	que	no,	sinó	que	és	
un	sistema	interactiu	en	el	qual	tu	vas	veient	el	que	a	la	persona	li	fa	falta,	penses	què	fa	falta,	
estàs	 atent	 a	 les	 necessitats	 que	 pugui	 tenir	 sense	 que	 estiguin	 explícites	 pot	 ser...	
Preguntes,	chequejes	si	allò	que	estàs	fent	té	sentit	per	la	persona,	és	algo	com	a	molt	orgànic	
i	sempre	tenint	en	compte	la	particularitat	de	la	persona	que	estàs	acompanyant,	penso	que	
ho	 resumiria	 així.	 Un	 procés	 que	 no	 és	 unidireccional,	 segurament	 em	deixo	moltes	 coses	
perquè	no	m'hi	he	parat	mai	a...	Com	a	resum	seria	això.	
	
A	partir	de	la	teoria	que	he	llegit	i	també	el	que	he	anat...	He	afegit	alguna	cosa,	però	
bàsicament	 amb	 el	 que	 diu	 Planella,	 que	 ha	 escrit	 molt	 sobre	 acompanyament	
socioeducatiu.	És	el	que	ha	escrit	principalment,	però	ell	fa	en	l'àmbit	socioeducatiu	i	
basant-se	 molt	 en	 l'educació	 social	 en	 concret.	 Llavors,	 la	 meva	 idea	 és	 aquests	
fonaments	 que	 considera	 Planella	 que	 són	 els	 meus	 importants	 per	 definir	
l'acompanyament,	doncs	com	es	veuen	des	de	Basket	Beat,	mediació	artística...	
El	 primer	 seria	 la	 proximitat	 i	 parla	 de	 confiança,	 del	 vincle	 que	 es	 crea	 entre	
professional	i	participant	i	de	l'horitzontalitat	una	mica	aquests	conceptes.	
	
Jo	crec	que	estaria	implícit	amb	el	que	t'he	dit,	però	si	anem	amb	més	detall,	la	proximitat	és	
essencial.	Jo	parlo	també	des	de	lo	terapèutic,	no?	És	essencial	que	perquè	hi	hagi	transferència	
de	coneixement	o	confiança	o	transformació	hi	ha	d'haver	un	vincle	proper,	la	persona	t'ha	de	
tenir	confiança	bàsicament.	I	això	no	és	una	cosa	que	s'improvitzi,	però	sí	que	és	una	cosa	que,	
si	tens	en	compte	a	l'altre,	automàticament	acaba	sorgint.	Si	vas	a	pinyó	fixe	i	ets	directiu	i	no	
tens	en	compte	el	que	està	 sentint	no	s'hi	dóna	aquest	vincle.	 Si	 tu	 fas	perquè	això	passi	 i	
t'interesses	i	t'importa	l'altre	i	tens	cura,	eventualment	hi	haurà	proximitat.	I	això	bueno	als	
tallers	de	Basket	Beat	clar	és	diferent	perquè	són	tallers	amb	molta	gent	normalment,	però	
igualment	es	pot	assolir	un	vincle	i	es	pot	veure	que	la	gent	confia	en	tu	perquè	tu	els	estàs	
mostrant	en	tot	moment	respecte	i	t'estàs	aproximant	de	manera	que	no	és	invasiva	i	jo	crec	
que	en	això	consistiria	la	proximitat.	
	
I	creus	que	per	una	altra	banda	hi	hauria	d'haver	algun	límit	o	que	es	pot	confondre	
aquesta	proximitat	a	vegades	amb	amistat?	On	està	aquí	la	diferència	amb	la	proximitat	
que	 hi	 podria	 haver	 amb	 una	 persona	 amiga	 o	 amb	 una	 persona	 amb	 la	 qual	 estàs	
treballant?	Seria	diferent	per	a	tu?	
	
Sí,	sí,	clar...	En	els	tallers	de	Basket	Beat	 l'espai	que	estem	generant	no	el	generem	quan	no	
estem	allà	dintre.	És	un	espai	que	té	unes	característiques	especials,	ens	posem	en	cercle,	ens	
posem	amb	una	pilota,	casi	té	un	punt	de	ritualístic,	llavors	allà	hi	ha	unes,	no	sé	si	dir-li	lleis,	
però	uns	metaentendimientos	sobre	el	que	està	passant	allà	i	quin	rol	té	cadascú.	Llavors	jo	
no	m'he	trobat	mai	amb	haver	de	posar	límits,	no	recordo	mai	haver-me	trobat	mai	en	aquesta	
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situació	i	no	tinc	una	resposta	clara	i	no	sabria	que	fer	si	m'hi	trobés	de	què	això	que	després	
del	taller	alguna	persona	vol	continuar	la	relació,	no	sabria	sincerament...	No	sé	quina	és	la...	
Suposo	que	dependria	molt	de	la	persona,	del	context,	de	mi,	del	moment	vital,	de	moltes	coses.	
	
No	crec	que	hi	hagi	una	resposta...	
	
No	crec,	no?	Perquè	potser	et	dic	una	cosa	ara	i	quan	m’hi	trobo	en	faig	una	altra	o	vés	a	saber.	
Quan	ens	hi	trobem	amb	aquestes	coses...	
	
Sí	que	moltes	vegades	parla	com	d'aquest	equilibri	que	una	cosa	es	estar	treballant	i	
l'altra	anar	més	enllà	i	per	tant	sí	que	hi	ha	gent	que	té	molt	clar	que	més	enllà	segur	
que	no	passaria	mai	 i	 altres	persones	diuen	depèn	de	 la	 situació...	 Suposo	que	si	no	
t'hi	has	trobat	mai	és	perquè	aquest	equilibri	el	tens	trobat	també.	
	
Pot	ser	sí...	Clar	suposo	que	també	depèn	molt	del	col·lectiu	això.	Però	els	processos	llargs	que	
he	fet,	clar	el	més	llarg	és	el	de	salut	mental	que	sí	que	hi	ha	a	nivell	social...	Bueno	no	sé	com	
explicar-ho	però...	El	problema	vindria	més	amb	algú	que	fos	més	de	tu	a	tu	en	el	sentit	que	es	
podrien	confondre	aquí	una	mica	els	rols,	però	aquí	sembla	com	que	està	bastant	clar,	potser	
perquè	sóc	també	més	directiu	o	no	està	tan	difuminat,	hi	ha	com	una	mica	més	d'autoritat	
podrien	dir.	Però	si	fos	un	taller	així	jo	que	sé	o	una	formació	que	durés	un	any	o	jo	que	sé	al	
final	 t'aniries	 a	 prendre	 una	 birra	 i	 després	 es	 faria	 una	 amistat...	 És	 que	 clar,	 però	 amb	
col·lectius	on	hi	ha	problemes	cognitius	o	així	molt	marcats	jo	crec	que	aquí	sí	que	està	bastant	
més	clar.	
	
I	en	el	cas	de	Brians,	per	exemple,	com	ho	veus?	
	
Ara	que	ho	dius...	en	el	cas	de	trobar-me	amb	algú	fora	del	taller,	penso	què	faig?	Em	crea	una	
mica	d’impressió	 i	 bueno,	 impressió	 i	 una	mica	de	dir	 ostres,	 no	 sé	 si	 estic	 preparat	 per...	
Perquè	quina	ha	de	ser	la	resposta	en	aquesta	situació?	Em	causava	una	mica	de	perplexitat,	
perquè	jo	d’entrada	tinc	molt	clar	que	jo	vaig	a	fer	una	feina	i	que	no	vull	establir	cap	vincle	
amb	ningú	amb	principi	però...	No	sé	com	explicar-ho.		
		
El	següent	era	el	reconeixement	de	l’altre	com	a	protagonista,	que	és	l’altre	qui	decideix,	
qui	pren	la	decisió	i	busquem	l’autonomia...		
	
L’autonomia...	Sí...	Per	nosaltres	està	implícit	que	no	anem	allà	a	ensenyar	una	lliçó	concreta	
sinó	més	aviat	una	actitud	o	despertar	el	pensament	crític,	és	a	dir,	que	la	persona	pensi	per	si	
mateixa	i	no	hagi	de	seguir	unes	directrius	concretes.	Per	això	lo	de	donar	la	paraula,	de	fer	
participar,	de	regular	qui	participa	i	qui	no...	És	una	mica	per	felicitar	això	no?	Que	no	els	hi	
donem	les	coses	mastegades	sinó	que	realment	cadascú	s’empoderi	i	pensi	per	si	mateix,	una	
mica	seria	el	resum.		
Seguint	amb	això	el	següent	punt	era	la	participació	activa	com	a	necessitat	de	viure	les	
coses	per	poder-les	aprendre	i	de	l’acceptació	de	l’error,	de	poder	permetre	un	error,	
córrer	un	risc	per	aprendre.		
	
Sí...	 A	 veure,	 jo	 ho	 veig	 molt	 clar,	 no?	 Que	 l'error,	 és	 que	 és	 impossible	 aprendre	 sense	
equivocar-se,	no	només	a	nivell	personal,	sinó	a	nivell	col·lectiu	i	d'humanitat.	Tot	el	que	hem	
aconseguit	ha	sigut	perquè	ens	hem	anat	equivocant,	t'equivoques	i	després	pots	corregir.	Per	
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alguna	 raó	 i	 especialment	 en	 l'educació	musical,	 es	 posa	 súper	 èmfasi	en	 no	 fer	errors,	 jo	
mateix	a	vegades	em	dono	compte	que	només	estic	pendent	d'això	i	a	poc	a	poc	estic	aprenent	
que	no,	que	hi	ha	moltes	altres	coses	i	que	no	per	fer	un	error	d'una	interpretació	musical	és	
millor	que	un	altre,	no?	Òbviament	depèn	del	gènere...	Però	en	el	cas	que	ens	ocupa	encara	
menys,	és	a	dir,	la	nostra	feina	és	generar	un	espai	i	un	clima	que	permeti	que	la	gent	no	tingui	
aquesta	por	a	equivocar-se.	És	transcendint	aquesta	por	que	comença	la	gent	a	mostrar-se	i	a	
agafar	la	paraula	i	a	dir	coses	que	pot	ser	abans	no	hauria	dit	i	és	vital	crear	aquest	clima.	A	
vegades	quan	ens	equivoquem	surten	coses	que	són	molt	millors	que	el	que	són	quan	no	o	
inclús	moltes	vegades	és	moments	de	distensió,	moments	còmics	per	equivocar-se...	Vull	dir,	
que	 l'error	és	 fonamental	 i	des	del	primer	dia	hem	de	posar	cura	perquè	no	sigui	vist	com	
a	algo	negatiu	sinó	com	una	oportunitat.	
	
Després	parlàvem	de	la	circulació	de	la	paraula.		
	
Sí,	una	mica	per	garantir	aquesta	horitzontalitat,	de	no	monopolitzar	la	paraula	sinó	permetre	
que	tothom	digui	la	seva,	no?		
	
També	parlaves	d’aquesta	capacitat	de	 l’educador	per	escoltar	o	per	deixar	silenci	o	
espai	per...	
	
Exacte,	una	cosa	és	demanar	a	algú	que	parli	o	que	et	doni	la	resposta	que	és	també	el	que	se	
sol	fer	a	l'educació	o	l'altre	és	simplement	que	et	digui	el	que	pensi	o	com	se	sent,	que	et	digui	
com	ho	faria	o	que	et	digui	si	veu	allò	de	 la	mateixa	manera...	És	a	dir,	és	un	fer	circular	 la	
paraula	 des	 d'un	 lloc	 que	 no	 busca	 una	 resposta	 concreta	 sinó	 que	 l'altre	 digui	 la	 seva	 i	
òbviament	perquè	això	passi	doncs	s'ha	de	deixar	els	espais	i	s'ha	de	crear	aquest	clima	de	
confiança	i	que	la	persona	bueno,	de	proximitat	perquè	la	persona	no	tingui	por	a	expressar-
se.	
	
I	això...	deies	concretament	la	necessitat	de	fer	silenci,	de	deixar	el	silenci	perquè	l'altre	
tingui	temps	a	respondre.	
	
Correcte,	sí	perquè	això	ens	passa	a	tots,	no?	Que	molts	cops	ens	atropellem	els	uns	als	altres	
i	precisament	a	l'espai	de	Basket	Beat	posem	especial	cura	amb	això,	en	deixar	aquest	espai	
perquè	aquella	persona	que	potser	està	a	punt	d'atrevir-se	finalment	parli.	I	depèn	de	quins	
col·lectius,	aquí	a	salut	mental,	si	no	deixéssim	aquest	espai,	hi	ha	persones	que	no	parlarien	
mai.	S'ha	de	deixar	l'espai	i	estar	atent	amb	l'expressió	i	la	comunicació	no	verbal	a	veure	qui	
vol	dir	algo	que	moltes	vegades	veus	que	una	persona	vol	dir	algo	però	no	ho	està	dient,	llavors	
aquell	moment	ep!	Què	anaves	a	dir	o	què	vols	dir?	Llavors	és	estar	molt	atent	al	que	està	
passant	i	aquestes	expressions	també	És	important	perquè	es	generi	aquesta	circulació.	
	
Parlaves	de	Sócrates,	de	la	pregunta...	
	
Exacte.	 Una	manera	 de	 fer	 que	 parli	 la	 gent	 és	 preguntar,	 però	 no	 preguntar	 la	 lliçó	 sinó	
preguntar	algo	que	els	faci...	Que	estimulin	ells	un	mecanisme	de	reflexió,	perquè	la	resposta	
no	la	saps	tu	perquè	no	saps	què	et	diran.	És	fer	una	pregunta	d'una	manera	que	ells	s'hagin	
de	buscar	 la	vida	per	respondre	o	simplement	no,	o	simplement	responguin	allò	que	estan	
sentint	ara.	És	això,	és	fer	les	preguntes	de	manera	que	donis	peu	a	què	la	individualitat	de	
cadascú	sorgeixi,	no	busquem	un	estereotip	sinó	que	aquella	persona	en	aquell	moment	digui	
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el	que	senti	o	el	que	em	vingui	o...	és	aquesta	manera	de	fer	preguntes	en	 lloc	de	donar	 les	
solucions.	
	
I	la	referència	a	Sòcrates	a	què	venia?	
	
Sí,	Sòcrates	el	que	feia	era	això,	bueno	amb	els	diàlegs	de	Plató,	no	és	que	Sòcrates	faci	el	gran	
discurs	perquè	tothom	sàpiga	o	vegi	que	en	sap	molt	sinó	que	fent	preguntes	a	la	gent	que	
venia	 a	 buscar	 respostes	 acabava	 obtenint	 conclusions	 o	 respostes	 o	 no,	 s'acaba	 donant	
compte	que	tot	allò	que	la	persona	donava	per	fet	no	és	tal	com	era.	Però	sempre	des	de	la	
pregunta,	és	a	dir,	a	la	vegada	estàs	empoderant	a	la	gent,	estàs	donant	per	suposat	que	és	ell	
el	 que	 sap,	 tu	 només	 fas	 la	 pregunta,	 el	 que	 es	 posa	 en	 evidència	 és	 que	 la	 persona	 té	 el	
coneixement	dins	seu.	És	una	mica	una	teoria,	em	sembla	que	és	platònica,	no	sé...	aquesta	
manera	de	fer	és	la	maièutica	socràtica	però	això	de	la	memòria	que	té	alguna	altra	paraula	
que	ara	no	recordo,	que	és	el	coneixement	no	l'adquirim	sinó	que	el	recordem.	Nosaltres	venim	
d'un	lloc	on	tenim	coneixement	i	el	que	fem	és	anant-lo	recordant	a	poc	a	poc.	
	
Aquí	també	hem	comentat	així	ràpidament	el	tema	de	la	diferència	entre	fer	circular	la	
paraula	mentre	es	fa	el	bot,	durant	tota	la	sessió	o	en	un	moment	concret...	
	
Correcte,	 correcte,	 una	 cosa	 és	mesclar	 la	 part	més	psico-corporal	 amb	 la	 part	 cognitiva	 o	
mental-abstracta,	o	l'altre	és	separar-ho	i	fer	un	bloc	més	purament	vivencial	i	l'altre	més	de	
reflexió.	Llavors	aquí	una	mica	depèn	de	l'objectiu	que	tu	tinguis	si	vols	que	la	gent	entri	en	un	
estat	"alterat"	de	consciència	llavors	t'interessa	no	reflexionar	sinó	anar	a	fer	música,	anar	a	
vivenciar	el	que	és	el	ritme	i	la	improvisació.	I	si	tu	vols	que	la	reflexió	sigui	una	cosa	que	està	
constantment	passant	durant	tota	la	sessió	llavors	sí	que	ho	has	de	combinar,	això	depèn	de	
l'objectiu	que	tinguis.	
	
La	següent	idea	parlàvem	de	l’itinerari,	de	la	necessitat	que	sigui	un	procés	al	llarg	del	
temps	i	no	un	moment.	Comentaves	el	tema	de	la	limitació	que	hi	ha	aquí	amb	Baket	
Beat...	
	
Clar	el	tema	que	és	un	acompanyament	sí	que	està	dilatat	amb	el	temps	en	molts	casos	però	
clar,	és	grupal.	No	hi	ha	un	seguiment	 individual,	 llavors,	 jo	crec	que	aquí	potser	no	és	 tan	
incisiu	com	podria	ser	un	acompanyament	individual	sinó	que	es	busca	més	un	procés	en	el	
grup,	no	tant	de	les	persones,	sinó	del	grup.	Obviament,	el	grup	està	format	per	persones	i	sí	
que	pots	veure	com	han	anat	canviar	actituds,	comportaments	i	això	sí	que	succeeix	i	és	el	que	
busquem	i	òbviament	això	requereix	temps.	Per	altra	banda	jo	estic	ara	reflexionant...	Hi	ha	
dos	conceptes	encara	no	he	parlat	amb	el	Josep	Maria:	un	seria	de	transformació	horitzontal	
que	seria	aquest	que	es	produeix	en	el	temps	i	que,	per	tant,	implica	un	itinerari	i	l'altre	seria	
transformació	 vertical	 que	 vol	 dir	 que	 en	 una	 sessió	 a	 tu	 t'ha	 passat	algo	i	 has	 tingut	 com	
un	inside	o	una	vivència	o	algo	que	bueno,	que	no	podem	dir	que	t'ha	transformat,	però	sí	que	
t'ha	provocat	un	replanteig	o	un	qüestionament	o	una	emoció,	llavors	que	aquestes	coses	són	
vàlides	i	que	poden	interactuar	de	moltes	maneres.	
	
Aquí	 també	 parlaves	 de	 la	 necessitat	 de	 fer	 la	 transferència	 perquè	 aquest	 procés	
limitat	que	podem	incidir,	que	vagi	més	enllà	de	la	sessió.		
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Clar,	 és	 a	 dir,	 si	 el	 que	 està	 passant	 a	 la	 sessió...	 Entraríem	 en	 el	mateix,	 no?	 Pot	 haver-hi	
aquesta	transformació	vertical	i	que	tu	et	donis	compte	de	coses	allà	però	ningú	et	garanteix	
que	allò	es	transfereixi	a	la	vida	quotidiana	i	llavors	aquí	sí	que	està	l'èmfasi,	la	responsabilitat	
també	 en	 part	 de	 l'educadora	 per	 posar	 èmfasi	 i	 fer	 els	 ponts	 constantment	 però	 després	
també	 el	 que	 viu	 la	 seva	 vida	 és	 el	 participant	 i	 aquí	 retornem	 a	 l'autonomia	 i	 a	 la	
responsabilitat,	cadascú	és	responsable	d'aplicar	el	que	ha	après	a	la	sessió,	però	el	pont	l'ha	
de	fer	òbviament	l'educador,	si	no	la	gent	pot	ser	que	no	vegi	cap	relació	d'una	cosa	amb	l'altre.	
	
Ara	que	parlaves	de	la	responsabilitat	em	sona	que	quan	parlaves	d'autonomia	també	
has	parlat	d'aquesta	responsabilitat	que	tu	donaves	al	grup,	d'aquesta	responsabilitat	
compartida	amb	el	grup	no	només	de	l'educador.	No	sé	si	ho	hem	dit	quan	parlàvem	
d'autonomia,	crec	que	sí.	
	
Bueno	clar,	 el	 que	 és	 una	 debilitat	 és	 una	 fortalesa:	 això	 que	 dèiem	 que	 no	 es	 pot	 fer	 un	
seguiment	 individual	 però	 a	 vegades	 en	 treballar	 en	 grup	 també	 té	 unes	 altres	 virtuts	 i	
potencialitats.	Fer	música	en	grup	és	algo	molt	poderós	i	potser	transformador	per	si	mateix	i	
no	requereix	massa	paraules	d'entrada,	després	si	tu	vols	elaborar	el	que	t'ha	passat	i	llavors	
sí,	no?	Però	només	el	fet	de	fer	música	en	grup	ja	és	transformador	i	integrador.	A	vegades	crec	
que	 volem	 conceptualitzar-ho	 tot	 i	 sempre	 s'ha	 fet	 això,	 sempre	 s'ha	 fet	música	 en	 grup	 i	
per	algo	s'ha	fet,	no?	Ara	podem	fer	teories	de	per	què	sí	i	per	què	no	i	s'integra	i	si	no	integra	
però	 és	 una	 mica	 com	 els	remedios	de	la	 abuela	o	 les	 receptes...	 si	 sempre	 s'ha	 fet	 doncs	
per	algo	deu	ser,	no?	
	
Ara	que	parlaves	del	grup,	que	parlàvem	d’aquest	treball	en	grup	de	l’acompanyament	
i	com	influeix	el	grup	en	aquest	acompanyament...		
	
Bueno	jo	crec	que	si	estàs	obert	al	que	està	passant	a	la	sessió	et	pots	enriquir	molt	perquè	
estan	passant	moltíssimes	coses,	aprens	dels	altres,	de	tu	mateix,	perquè	estàs	interaccionant,	
és	com	una	espècie	de	"micro-mon"	on	veus	com	tu	interacciones	no?	I	a	la	vegada	tens	un	
marge	molt	gran	per	canviar	aquests	patrons	perquè	saps	que	allà	no	hi	ha	un	bé	o	malament	
o	 un	 error,	 el	 que	 dèiem	 abans,	 que	 pugui	 tenir	 unes	 conseqüències	 greus.	 Aquest	 estar	
interaccionant	en	grup	fa	que	sigui	com	la	vida	mateixa,	no?	Et	posa	en	un	context	que	no	és	
aïllat	 en	 una	 consulta	 amb	 un	 terapeuta	 que	 òbviament	 no	 cal	 comparar-ho	 i	 té	 les	 seves	
virtuts,	però	en	aquest	cas	tu	estàs	interaccionant	de	veritat,	no	t'estàs	imaginant	res,	allò	està	
passant,	et	dóna	un	marge	per	assajar	diferents	conductes	directament.	Òbviament	per	això	
has	de	voler	i	donar-te	compte	i	t'ho	han	de	facilitar.	I	també	el	que	et	deia	jo	a	vegades	he	
entrat	a	una	sessió	amb	un	estat	d'ànim	o	energètic	més	baix	i	he	sortit	millor	del	que	entrava,	
no?	És	a	dir,	que	l'energia	circula,	quan	estàs	en	un	grup	i	passen	coses	allà.	Diguéssim	que	ens	
retroalimentem	els	uns	als	 altres,	 si	un	dia	un	 té	un	moment	més	baix	doncs	 l'altre	el	pot	
ajudar,	no	necessàriament	de	forma	explícita,	però	allà	hi	ha	una	alquímia	que	fa	que	passin	
coses	i	circuli	l'energia.	
	
Compromís...	
	
Bueno,	és	simplement	fer	bé	la	teva	feina	i	en	aquest	cas	si	es	tracta	de	treballar	i	acompanyar	
un	grup	doncs	complir	amb	uns	horaris,	una	regularitat,	una	predisposició...	A	vegades	costa	
perquè	entres	a	la	sessió	amb	un	estat	d'ànim	x,	pel	que	sigui,	però	també	és	veritat	que	el	grup	
t'ajuda,	jo	moltes	vegades	surto	millor	del	que	he	entrat	i	la	sessió	se	suposa	que	no	és	per	mi	
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sinó	que	és	pel	grup,	però	això	és	una	mostra	de	què	realment	el	grup	ajuda	i	no	només	als	
altres	sinó	a	tots.	Llavors	bueno	compromís	és	això,	és	fer	la	teva	feina	sempre	el	màxim	de	bé	
que	puguis	i	això	és	poc	quantificable	perquè	amb	tots	aquests	elements	d'atenció,	de	paraula,	
sabent	cada	moment	el	que	és	millor,	el	que	és	pitjor	i	això	és	molt	intuïtiu...	Segurament	es	
pot	 desgranar	 però	 acaba	 sent	 en	 el	 cas	 de	Basket	Beat,	 a	 no	 ser	 que	 siguin	 coses	 molt	
preparades	com	aquí	pot	ser	que	són	cançons,	però	si	no	és	molt	a	salto	de	mata	i	a	veure	què	
em	trobo	i	com	ho	vehiculo	a	cada	moment.	Però	bueno	compromís	és	fer	la	feina	ben	feta.	
	
Queden	dos...	Un	és,	Planella	parla	de	la	paciència	com	que	és	necessari	per	entendre	
que	els	ritmes	són	diferents,	els	de	cadascú	i	també	el	que	esperem	com	a	professionals	
no	serà	segurament	el	que	aconseguirem,	que	hem	d’aprendre	també	a	gestionar	això	
per	a	gestionar	millor	les	persones,	el	respecte	a	aquests	ritmes	diferents....		
	
Absolutament.	Clar	jo	suposo	que	si	tens	un	objectiu	molt	concret	que	has	de	complir	com	un	
currículum	 escolar	 o	 acadèmic	 no	 t'ho	 pots	 permetre	 tant	 perquè...	 Però	 en	 el	 cas	
l'acompanyament	és	això,	vas	al	ritme	que	va	el	grup	i	t'has	d'adaptar	i	aquí	sí	que	em	surt	
parlar	de	la	Big	Band...	perquè	allà	sí	que	hi	ha	joves	en	risc	però	també	hi	havia	un	objectiu	
molt	clar	i	aquí	va	ser	un	treball	inhumà	de	paciència	i	a	la	vegada	de	nervis	de	dir	ostres	que	
no	arribem.	Però	òbviament	quan	estàs	en	un	context	de	taller	en	principi	no	tens	perquè	no	
ser	pacient.	Has	de	partir	de	la	base	que	treballes	amb	gent	que	té	unes	capacitats	diferents,	si	
perds	 això	 de	 vista,	 estàs	 perdut,	 perquè	 no	 té	 sentit,	 no?	 Llavors	bueno	sí	 paciència,	
fonamental,	però	vaja	és	que	si	no	la	tens,	dedica't	a	una	altra	cosa.	
	
L'última	cosa	que	és	una	cosa	que	he	afegit,	que	segurament	està	molt	relacionat	amb	
tot,	però	és	el	tema	de	la	cura,	en	crear	vincles	sans,	respectuosos,	que	es	tinguin	molt	
en	compte	les	emocions	per	exemple,	que	és	una	cosa	que	en	general	no	se'n	parla	gaire,	
de	com	ens	sentim	o	què	necessitem...	
	
Sí,	 clar,	 és	 fonamental	 i	 un	 cop	 més	 també	 entra	 la	 intuïció	 perquè	 com	 que	 estem	 fent	
processos	 grupals,	 les	 emocions	 poden	 ser	molt	 individuals	 cadascú	 pot	 estar	 en	 un	 punt	
diferent	i	és	delicat	saber	quan	adreçar-te	o	quan	anar	a	buscar	allò	si	el	grup	o	la	persona	
estan	preparats,	si	és	massa	aviat...	Però	és	fonamental	poder	tenir	aquesta	cura	amb	cadascun	
dels	que	estan	formant	el	grup	i	a	vegades	no	és	 fàcil	perquè	potser	et	provoca	resistència	
o	rechazo,	perquè	a	vegades	et	trobes	amb	persones	que	et	provoquen,	no	molt	eh	ara	que	hi	
penso,	però	sí	que	algun	cop	hòstia	amb	aquesta	persona	que	se	suposa	que	haig	de	tenir-li	
cura,	però	m'està	costant	perquè	em	provoca	algo	que	no	m'agrada.	Però	un	cop	més	la	feina	
és	prendre	distància	i	pensar	que	tu	estàs	al	seu	servei,	no	perdre	això	de	vista,	tot	 i	que	a	
vegades	costa.	Quan	veus	a	algú	amb	una	ideologia	radicalment	diferent	de	la	teva	o	aquestes	
coses	que...	Aquí	és	quan	aquesta	cura	és	més	difícil	de	tenir	i	més	important	a	la	vegada,	així	
que	bueno	és	fonamental	i	a	la	vegada	és	un	repte	poder-la	mantenir.	
	
Sí	que	hi	havia	una	última	pregunta	que	no	hem	fet	abans...	El	tema	de	si	algun	d’aquests	
elements	creus	que	treballant	amb	persones	privades	de	llibertats	se	li	ha	de	posar	més	
èmfasi	o	es	treballaria	diferent?	Com	ho	fas	tu	amb	el	grup	de	Brians?		
	
Clar,	així	d'entrada	no	ho	sé...	Com	que	ho	faig	bastant	intuïtiu	no	et	sabria	dir	què	prioritzo	o	
que	no...	Sí	que	com	a	grup	jo	penso	que	és	molt	important	a	brins	la	vessant	lúdica,	però	pel	
que	fa	a	vincle	i	acompanyament	amb	l'altre	jo	no	crec	que	em	comporti	diferent	amb	un	altre	
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grup.	Potser	sí	eh...	Però	en	tot	cas	no	és	de	forma	deliberada,	sempre	intento	ser	més	o	menys	
proper	i	tenir	aquesta	cura	de	la	que	parlàvem.	
	
Quin	valor	creus	que	té	el	treball	en	grup	en	el	cas	concret	de	Brians	per	a	ells?	
	
Bueno	per	mi	hi	ha	dues	coses:	la	primera	el	que	ells	manifesten,	és	a	dir,	per	una	hora	entrar	
en	 un	 altre	 estat	 i	 deixar	 la	 banda	 les	 preocupacions	 i	 la	 rutina	 psíquica	 que	 és	 el	 que	
realment	els	matxaca	amb	ells	i	a	nosaltres,	sortir	del	patró	mental	només	això	jo	crec	que	és	
una	de	les	coses	grans	que	aporta	Basket	Beat.	L'altre	és	que	en	aquell	espai,	estar	regulant	
nosaltres	 el	 tema	 de	 la	 paraula,	 doncs	 crec	 que	 profunditzen	 perquè	 s'escolten	 més	 i	 els	
patrons	 que	hi	 ha	 d'interaccions	 amb	 ells	 es	 trenquen,	 jo	 penso.	 És	 a	 dir,	 jo	 no	 sé	 com	es	
comporten	en	el	dia	a	dia	però	òbviament	allà	veus	que	hi	ha	gent	que	parla	sempre	i	gent	que	
no	parla,	doncs	això	si	tu	això	ho	alteres,	òbviament	s'estan	relacionant	d'una	manera	que	fora	
d'allà	no	s'hi	relacionen,	per	tant	s'estan	coneixent	més	en	el	fons.	
	
I	creus	que	surten	amb	unes	capacitats	que	en	un	altre	espai	no	sortirien?	
	
En	aquest	cas	concret	crec	que	estem	traiem	bastant	el	talent	artístic	de	la	gent	i,	bueno,	el	
tema	cognitiu	que	potser	el	tenen	més	adormit	o	motricitat	també...	Doncs	allà	també	ho	estan	
treballant.	Estan	emergint	moltes	coses	que	els	hi	van	bé.	
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E.4	Entrevista	Javi	
	
La	primera	pregunta	 és	 una	mica	 per	 situar-me	per	 saber	 què	 és	 el	DAE,	 en	què	 es	
diferencia	dels	altres	mòduls,	com	es	treballa…	
	
Aquesta	és	senzilla,	perquè	l'haig	d'explicar	vàries	vegades...	És	bastant	més	senzilla,	les	seves	
sigles	 ens	 expliquen	 una	 mica	 el	 que	 és,	 el	DAE	és	 l'acrònim	 de	 Departament	 d'Atenció	
Especialitzada.	 En	 referència	 als	 altres	 mòduls,	 vol	 dir	 que	 si	 el	DAE	és	 el	 Departament	
d'Atenció	Especialitzada,	en	els	mòduls,	la	resta	de	mòduls	residencials,	són	departaments	on	
es	fa	una	atenció	més	generalista,	no	tan	especialitzada.	Què	vol	dir?	Que	en	el	DAE	intentem	
utilitzar	 uns	 mitjans,	 unes	 ràtios,	 una	 manera	 de	 treballar,	 un	 enfocament	 professional	
diferent	que	a	un	mòdul	residencial,	amb	la	idea	que	en	aquest	tipus	de	mòdul,	aquest	tipus	de	
departament	del	DAE,	que	no	només	està	aquí	a	Brians	2,	sinó	que	també	està	a	Brians	1	amb	
dones,	també	està	a	Quatre	Camins,	que	va	ser	el	primer	si	no	m'equivoco	de	Catalunya,	també	
està	a	Lleida...	Són	departaments	que	el	que	es	pretenia	era	treballar	o	tractar	o	atendre	millor	
dit	 a	 una	 sèrie	 de	 persones	 que	 en	 el	 règim	 general	 amb	 la	manera	 d'atendre	 de	manera	
general,	 no	 acabaven	 de	 funcionar	 per	 les	 seves	 característiques	 especials.	 Pensa	 que	
històricament	els	DAES	es	van	iniciar	com	una	resposta	a	la	problemàtica	toxicològica,	per	tant	
el	DAE	de	Quatre	Camins	que	va	ser	el	primer	si	no	m'equivoco	eh,	però	bueno,	estava	centrat	
en	persones	que	patien	problemàtica	toxicològica.	Aquest	DAE	en	els	seus	inicis	també	era	de	
persones	que	patien	problemàtica	principal	toxicològica.	
	
Quants	anys	fa	que	existeix	el	DAE?	
	
Mira...	Jo	fa	que	estic	aquí	10	anys	i	ja	estava...	Jo	crec	que	des	de	l’inici	del	centre,	dotze	anys..	
Sí,	jo	crec	des	del	principi	ja	es	va	iniciar	una	mica	com	a	còpia	o	reflexe	del	que	s’havia	fet	a	
Quatre	 Camins.	 Però	 era	 centrat	 l’experiència	 en	 un	 tema	 de	 toxicomanies	 i	 es	 pretenia	
utilitzar	com	a	referent	la	comunitat	terapèutica	també	amb	temes	de	toxicomanies	a	medi	
obert	o	a	salut	mental	com	a	mitjà	o	com	a	manera	o	com	a	projecte	per	poder	donar	resposta	
a	interns	que	pel	motiu	que	fos	la	seva	toxicomania	no	els	hi	permetia	evolucionar	de	la	forma	
que	estava	prevista	quan	compleixes	una	condemna.	A	l’estàndar	quan	entres	a	presó	és	pues	
tu	arribes	a	presó,	et	classifiquen,	si	et	classifiquen	de	segon	greu	és	a	dir	que	et	quedes	aquí,	
si	és	a	tercer	grau	vas	a	medi	obert,	pues	inicies	aquest	període	de	temps,	treballes	aspectes	
que	 són	o	nosaltres	diem	més	 “estàndards”,	 de	 característiques	 estandars,	 com	pot	 ser	 	 la	
contenció	 emocional,	 com	pot	 ser	pues	programes	motivacionals	 amb	drogues,	 programes	
motivacionals	amb	violència...	Et	preparen	una	mica	per	després,	almenys	en	aquest	centre	
funcionem	així,	per	després	poder	ser	ubicat	en	àrees,	en	mòduls	de	residència	que	pertanyen	
amb	un	àrea	específica	de	la	problemàtica	que	creiem	que	es	la	problemàtica	especifica	que	
t’ha	portat	a	presó.	Bueno,	et	classifiquen,	vas	en	aquests	mòduls,	evoluciones,	vas	en	un	mòdul	
on	et	fan	atenció	sobre	aquesta	qüestió	especial	que	creiem	que	s’ha	de	treballar	i	lo	lògic	es	
que	 després	 pues	 tu	 aconsegueixis	 un	 primer	 permís,	 comencis	 a	 practicar	 una	 primera	
sortida	programada,	un	primer	permís,	comencis	a	fer	el	teu	itinerari,	per	què?	Per	aconseguir	
un	 tercer	 grau,	 llibertat	 condicional	 i	 llibertat	definitiva.	Aquest	 seria	 l’itinerari	 estàndard,	
però	nosaltres	ens	hem	adonat	i	el	DAE	intenta	donar	resposta	a	això,	que	hi	ha	persones	que	
aquest	 itinerari	 es	 veu	 truncat	 i	 comencen	 una	 altra	 vegada	 aquest	 procés,	 no	 fan	 aquest	
procés	lineal	sinó	que	es	belluguen	sempre	en	una	situació	de	problemàtica	que	els	porta	al	
principi	i	això	els	porta	una	vegada	classificats,	a	iniciar	el	seu	període,	no	el	mantenen,	tenen	
algun	 comportament	 disruptiu,	 tipus	 	 incompleixen	 la	 normativa	 i	 tornen	 a	 mòduls	 per	
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treballar	aquestes	àrees	mes	estàndards	o	fins	i	tot	aconsegueixen	un	primer	permís	però	en	
aquest	permís	hi	ha	alguna	incidència	que	els	hi	fa	també	regressar	o	persones	que	en	aquest	
itinerari	aconsegueixen	un	primer	permís,	una	cadena	permissiva,	aconsegueixen	un	tercer	
grau	però	en	aquest	tercer	grau	son	regressats	per	una	nova	activitat	delictiva,	moltes	vegades	
relacionada	amb	la	problemàtica	que	els	ha	portat	a	presó.	Clar,	en	un	primer	moment,	es	va	
detectar	 que	 estava	 molt	 vinculat	 al	 tema	 de	 la	 toxicomania,	 és	 a	 dir,	 el	 percentatge	 de	
reincidència	o	de	regressions	o	de	situacions	que	feien	que	aquest	procés	es	trunqués	tenien	
a	veure	amb	la	toxicomania,	per	això	els	DAEs	en	un	inici	van	centrar-se	en	això.	El	DAE	de	
Quatre	 Camins	 actualment	 ja	 no	 és	 de	 toxicomanies	 sinó	 que	 el	 que	 intenta	 atendre	 una	
problemàtica	concreta	que	és	per	persones	amb	certa	discapacitat	per	això	es	diu	el	DAE...	
Mira...	Jo	fa	que	estic	aquí	10	anys	i	ja	estava...	Jo	crec	que	des	de	l'inici	del	centre,	dotze	anys...	
Sí,	jo	crec	que	des	del	principi	ja	es	va	iniciar	una	mica	com	a	còpia	o	reflexe	del	que	s'havia	fet	
a	 Quatre	 Camins.	 Però	 era	 centrat	 l'experiència	 en	 un	 tema	 de	 toxicomanies	 i	 es	 pretenia	
utilitzar	com	a	referent	la	comunitat	terapèutica	també	amb	temes	de	toxicomanies	a	medi	
obert	o	a	salut	mental	com	a	mitjà	o	com	a	manera	o	com	a	projecte	per	poder	donar	resposta	
a	interns	que	pel	motiu	que	fos	la	seva	toxicomania	no	els	hi	permetia	evolucionar	de	la	forma	
que	estava	prevista	quan	compleixes	una	condemna.	A	l'estàndard	quan	entres	a	presó	és:	tu	
arribes	a	presó,	et	classifiquen,	si	et	classifiquen	de	segon	greu,	és	a	dir	que	et	quedes	aquí	
(si	és	a	tercer	grau	vas	a	medi	obert),	inicies	aquest	període	de	temps,	treballes	aspectes	que	
són	 o	 nosaltres	 diem	 més	 "estàndards",	 de	 característiques	 estàndards,	 com	 pot	 ser	 la	
contenció	 emocional,	 com	 pot	 ser	 programes	 motivacionals	 amb	 drogues,	 programes	
motivacionals	amb	violència...	Et	preparen	una	mica	per	a	després,	almenys	en	aquest	centre	
funcionem	així,	per	després	poder	ser	ubicat	en	àrees,	en	mòduls	de	residència	que	pertanyen	
amb	una	àrea	específica	de	la	problemàtica	que	creiem	que	és	la	problemàtica	especifica	que	
t'ha	 portat	 a	 presó.	Bueno,	 et	 classifiquen,	 vas	 en	 aquests	mòduls,	 evoluciones,	 vas	 en	 un	
mòdul	 on	 et	 fan	 atenció	 sobre	 aquesta	 qüestió	 especial	 que	 creiem	 que	 s'ha	 de	 treballar	
i	lo	lògic	és	que	després	tu	aconsegueixis	un	primer	permís,	comencis	a	practicar	una	primera	
sortida	programada,	un	primer	permís,	comencis	a	fer	el	teu	itinerari,	per	què?	Per	aconseguir	
un	 tercer	 grau,	 llibertat	 condicional	 i	 llibertat	definitiva.	Aquest	 seria	 l'itinerari	 estàndard,	
però	nosaltres	ens	hem	adonat	i	el	DAE	intenta	donar	resposta	a	això,	que	hi	ha	persones	que	
aquest	 itinerari	 es	 veu	 truncat	 i	 comencen	 una	 altra	 vegada	 aquest	 procés,	 no	 fan	 aquest	
procés	lineal	sinó	que	es	belluguen	sempre	en	una	situació	de	problemàtica	que	els	porta	al	
principi	i	això	els	porta	una	vegada	classificats,	a	iniciar	el	seu	període,	no	el	mantenen,	tenen	
algun	 comportament	 disruptiu,	 tipus	 incompleixen	 la	 normativa	 i	 tornen	 a	 mòduls	 per	
treballar	aquestes	àrees	més	estàndards	o	fins	i	tot	aconsegueixen	un	primer	permís	però	en	
aquest	permís	hi	ha	alguna	incidència	que	els	hi	fa	també	regressar	o	persones	que	en	aquest	
itinerari	aconsegueixen	un	primer	permís,	una	cadena	permissiva,	aconsegueixen	un	tercer	
grau	però	en	aquest	tercer	grau	són	regressats	per	una	nova	activitat	delictiva,	moltes	vegades	
relacionada	amb	la	problemàtica	que	els	ha	portat	a	presó.	Clar,	en	un	primer	moment,	es	va	
detectar	 que	 estava	 molt	 vinculat	 al	 tema	 de	 la	 toxicomania,	 és	 a	 dir,	 el	 percentatge	 de	
reincidència	o	de	regressions	o	de	situacions	que	feien	que	aquest	procés	es	trunqués	tenien	
a	veure	amb	la	toxicomania,	per	això	els	DAEs	en	un	inici	van	centrar-se	en	això.	El	DAE	de	
Quatre	 Camins	 actualment	 ja	 no	 és	 de	 toxicomanies	 sinó	 que	 el	 que	 intenta	 atendre	 una	
problemàtica	concreta	que	és	per	persones	amb	certa	discapacitat	per	això	es	diu	el	DAE	dip?	
Entenen	que	els	"fracassos"	del	procés,	allò	que	els	motiva	és	la	discapacitat.	En	el	nostre	cas,	
en	el	DAE	que	es	va	obrir	fa...	al	juliol	de	l'any	passat,	és	un	projecte	que	s'allunya	d'intentar	la	
toxicomania	com	a	problemàtica	específica	i	el	que	persegueix	és	poder	atendre	a	interns	que	
tècnicament	es	diuen	refractaris	del	tractament,	què	vol	dir	refractaris	del	tractament?	Doncs	
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que	el	 tractament	no	els	hi	és	adequat	o	no	els	hi	és	 suficient	per	poder	evolucionar	de	 la	
manera	 que	 creiem	 o	 que	 la	 immensa	 majoria	 dels	 interns	 evoluciona	 per	 tant	 com	 són	
refractaris	a	aquest	tractament	presentem	un	tractament	alternatiu.	Quines	és	la	diferència?	
Abans	només	es	feia	incidència	en	el	tema	de	la	toxicomania,	ara	hi	ha	persones	que	tenen	una	
problemàtica	concreta	que	és	la	toxicomania	però	hi	ha	d'altres	que	és	la	conducta	violenta,	el	
control	 de	 l'impuls	 violent	 i	 altres	 persones	 que	 tenen	 altres	 tipus	 de	 problemàtiques	
específiques...	Això	no	vol	dir	que	les	persones	no	tinguin	com	a	problemàtica	la	toxicomania,	
en	la	majoria	dels	casos	trobem	que	les	seves	problemàtiques	són	múltiples,	la	toxicomania	
pràcticament	en	tots	els	interns	està	implicada,	però	a	vegades	no	és	la	part	més	important.	
Aquesta	és	una	mica	la	diferència,	per	tant	en	aquest	DAE	poden	venir	persones	que	siguin	
refractaris	 al	 tractament,	 és	 a	 dir,	 que	hagin	 tingut	 fracassos	 en	 el	 seu	 tractament,	 que	no	
evolucionen	 de	 forma	 adequada,	 però	 que	 la	 seva	 problemàtica	 no	 té	 per	 què	 ser	 la	
toxicomania.	 Aquesta	 seria	 una	mica	 la	 diferència.	 Què	 succeeix	 en	 un	mòdul?	 Doncs	 per	
començar,	 si	en	aquest	departament	hi	ha	un	 total	màxim	de	48	places	 i	amb	un	mòdul	hi	
hauria	un	màxim	de	120	places,	doncs	ja	el	número	de	persones	és	diferent.	Però	si	a	més	a	
més	relacionem	el	número	de	places	amb	la	ràtio...	És	a	dir,	amb	el	número	de	professionals	
tindrem	la	ràtio.	Pensa	que	en	aquest,	en	un	mòdul	normal	hi	ha	de	manera	estàndard,	dos	
educadors,	un	treballador	social,	un	jurista	i	un	psicòleg;	cinc	persones,	a	més	del	personal	
interior.	En	el	DAE	aquesta	ràtio	canvia:	som	un	jurista,	un	treballador	social,	tres	educadors	i	
un	psicòleg,	per	tant	passem	a	ser	sis	persones,	no	cinc,	amb	la	meitat	d'interns.	Per	tant,	ja	
només	a	nivell	quantitatiu,	l'atenció	és	molt	més	directe,	 la	 ràtio	és	més	petita.	Per	 tant	en	
aquest	sentit	guanyem	en	atenció.	Després	el	mateix	departament	a	nivell	estructura	tant	a	
l'equip	de	tractament	com	el	grup	d'interns	estan	ubicats	en	el	mateix	espai,	per	tant	la	relació	
és	 molt	 més	 directa.	 En	 un	mòdul	 normal,	 residencial,	 els	 interns	 tenen	 el	 seu	mòdul	 de	
residència,	on	viuen,	on	hi	ha	sales	de	residència,	però	els	professionals	van	als	mòduls,	fan	les	
activitats	però	després	el	seu	lloc	de	treball	és	un	altre,	està	ubicat	en	un	altre	espai,	per	tant	
no	hi	ha	aquesta	relació	tan	directa.	Després	el	DAE	pretén	ser	un	espai	on	es	construeixi	tot	
en	 comunitat,	ens	reflectim	una	mica	 en	 el	 que	 és	 la	 comunitat	 terapèutica,	 no?	És	 a	dir	la	
pròpia	comunitat	també	ens	ajuda	a	ser	i	a	posicionar-nos,	amb	el	que	el	professional	i	l'intern	
són	dos	 agents	que	aporten	a	 la	 comunitat,	 tenen	nivells	de	 responsabilitat	diferents	però	
aporten.	Això	no	succeeix	en	un	mòdul?	Bueno,	en	un	mòdul	hi	ha	persones	que	 tenen	una	
feina	concreta,	però	és	una	relació	molt	més	vertical:	hi	ha	un	cap	de	mòdul,	hi	ha	un	personal	
de	vigilància,	està	l'equip	de	tractament...	I	bueno	els	interns	que	resideixen	allà.	Hi	ha	algunes	
persones	que	tenen	algun	treball	concret	com	pot	ser	el	tema	de	l'office	o	de	la	neteja	i	fins	
aquí.	 Però	 en	 el	DAE	com	 a	reflexa	de	 la	 comunitat	 el	 que	 pretenem	 és	 que	 ells	
siguin	partícips	de	la	vida,	del	que	succeeix,	per	aquest	tema	ells	participen	per	comissions,	hi	
ha	tres	comissions:	una	que	es	diu	 la	de	convivència,	una	altra	que	és	 la	cultural-esportiva-
informativa	i	una	altra	que	és	la	de	serveis.	Però	va	per	aquí,	per	aquesta	via.	Però	després	
potenciem	 molt	 que	 els	 interns	 puguin	 ser	 responsables	 de	 diferents	 serveis:	 servei	 del	
gimnàs,	 el	 servei	 de	 la	 biblioteca,	 el	 servei	 de	 l'hort	 i	 el	 jardí...	 Que	 cada	 intern	 pugui	 ser	
responsable	d'una	àrea.	Això	que	sembla	que	sigui	innovador,	tampoc	ho	és,	no	m'agradaria	
dir	 el	 contrari,	 perquè	 en	 el	 centre	 hi	 ha	 actualment	 dos	mòduls	 que	 es	 diuen	mòduls	 de	
participació	 i	 convivència	 o	 de	 convivència	 i	 participació	 que	 portant	 a	 terme	 el	 que	
estrictament	 posa	 al	 reglament	 penitenciari	 també	 fan	 això.	 Per	 tant	 el	 que	 es	 pretén	 és	
mitjançant	 la	 participació	 dels	 interns,	 mitjançant	 la	 responsabilització	 de	 l'intern	 de	
l'espai	que	el	clima	sigui	més	agradable,	que	ells	se	sentin	més	seu	l'espai	on	conviuen.	Serien	
les	grans	diferències.	Ja	et	dic	eh,	s'està	fent	un	esforç	molt	gran	per	part	de	la	resta	del	centre,	
d'anar	incorporant	als	mòduls	residencials	aquest	tipus	d'aspectes	també.	En	el	centre	hi	ha	
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un	projecte,	un	programa	que	es	diu	Apropa't	que	precisament	el	que	persegueix	és	que	els	
interns	s'apropin,	per	això	es	diu	apropa't,	a	la	gestió	del	propi	mòdul,	llavors	es	generen	una	
sèrie	de	figures	de	participació	com	poder	ser	l'ajudant	de	l'educador,	el	gestor	esportiu,	el	
gestor	cultural,	el	promotor	de	medi	ambient...	Fins	a	set	figures,	aquí	les	tenim	però	que	les	
hem	 potenciat	 perquè	 tothom	 pugui	 tenir	 un	 espai	 de	 participació.	 A	 més	 pretenem	 des	
d'aquest	mòdul	que	el	reglament	penitenciari,	perdó	des	d'aquest	departament,	des	del	DAE,	
que	 el	 reglament	 penitenciari	 que	és	un	 i	 està	 escrit	 i	és	d'obligat	 compliment,	 sigui	 de	
compliment	amb	una	segona	fase,	és	a	dir,	intentem	resoldre	els	problemes,	les	situacions	de	
conflicte,	 els	 comportaments	 inadequats	 o	 poc	 educats	 d'una	 manera	 més	 normalitzada,	
mitjançant	el	diàleg,	mitjançant	un	projecte	que	encara	a	dia	d'avui	no	està	posat	en	marxa	
però	que	és	un	projecte	d'un	programa	de	mediació	en	el	que	aquest	tipus	de	coses	es	pugui	
resoldre	amb	una	normativa	interna,	no	amb	l'aplicació	directa	del	reglament	penitenciari,	el	
reglament	 penitenciari	 és	molt	 clar	 i	 depenent	 de	 quins	 comportaments	 doncs	 tenen	 una	
sanció	tipificada,	un	procediment	establert	i	bueno...	Això	vol	dir	que	el	reglament	no	s'aplica?	
Sí,	però	el	 tenim	com	a	segona	possibilitat	 i	sobretot	per	temes	greus,	hi	ha	temes	greus	on	
l'aplicació	 del	 reglament	 no	 podem	 oblidar	 que	 és	 un	 departament	 que	 construeix	 una	
comunitat	però	que	està	integrada	en	un	centre	penitenciari	per	tant	una	qüestió	que	sigui	de	
perillositat	per	un	intern,	per	un	professional,	consum	de	drogues	doncs	té	una	manera	de	
resoldre's	per	reglament.	Però	tot	el	que	serien	faltes	que	no	siguin	greus	o	molt	greus	en	el	
reglament	 intentar-les,	 les	 intentem	 tractar	 més	 amb	 positius	 i	 negatius,	 amb	 un	
reconeixement	 per	 part	 dels	 professionals	de	 què	aquest	 comportament	 és	 positiu	
o	és	negatiu	i	amb	una	categorització	de	punts	a	favor	i	punts	en	contra.	Pensa	que	per	exemple	
per	poder	portar	a	terme	això	i	perquè	els	interns	que	són	refractaris	amb	el	tractament	però	
que	 també	són	refractaris	també	 amb	la	 pròpia	 institució,	 intentem	 i	 crec	 que	 aconseguim	
rebaixar	 aquesta	refractarietat,	 per	 exemple,	 amb	 una	 cosa	 molt	 simple	 que	és	que	 els	
funcionaris	de	vigilància	no	vagin	vestits	d'uniforme.	No	només	això	que	podria	ser	una	cosa	
més	 física,	 que	 ja	 és	 important,	 però	 que	 els	 funcionaris	 de	 vigilància	 d'alguna	 manera	
traspassin	la	barrera	del	que	és	la	seva	funció	de	vigilància	i	puguin	també	participar	i	puguin	
portar	a	terme	activitats	terapèutiques.	 I,	per	contra,	 també	ens	obliga	als	professionals	de	
tractament	en	alguna	ocasió,	no	a	fer	funcions	de	vigilància,	però	si	amb	el	tema	de	control	de	
les	activitats	o	del	comportament,	tenir	una	incidència	que	en	un	mòdul	normal	normalment	
nosaltres	no	tenim,	perquè	 la	 llei,	el	reglament,	 l'autoritat	estan	molt	clara	 i	molt	marcada.	
Intentem	diluir	aquesta	banda	perquè	veiem	que	els	interns	precisament	que	tenen	una	forta	
inadaptació	al	sistema	ordinari	la	figura	d'autoritat,	l'uniforme	doncs	és	un	quelcom	que	els	hi	
fa	tornar	endarrere	i	els	hi	provoca	ja	un	posicionament	negatiu.	
	
Jo	crec	que	aquest	seria	el	DAE.	Hi	ha	més	aspectes	eh,	el	departament	per	exemple	com	a	tal	
te	una	directriu	molt	marcada	des	de	direcció	general	i	des	del	propi	compromís	de	l'equip	
que	és	mirar	cap	a	fora.	Aquest	mirar	cap	a	fora	hauria	de	ser	una	manera	de	treballar	de	tots	
els	 centres	 penitenciaris	 i	 de	 tot	 el	 tractament	 penitenciari.	 Nosaltres	 de	manera	 especial	
intentem	veure	que	tot	el	que	es	pugui	resoldre,	es	pugui	posar	en	marxa,	es	pugui	(paraula	
no	comprensible)	i	sigui	factible	dintre	el	centre,	intentar	posar-ho	fora.	Poso	un	exemple:	si	
un	intern	que	com	a	dèficit	té	la	seva	formació	i	ha	d'anar	a	l'escola	perquè	té	que	treure's	el	
graduat	de	l'ESO,	lo	habitual,	lo	natural,	lo	normal	aquí	presó	és	que	l'escola	del	centre	–	que	
hi	ha	una	escola	d'adults	dintre	del	centre-	serveixi	per	cobrir	aquesta	necessitat.	Bé,	nosaltres	
per	això	també	dins	les	activitats	l'escola	nosaltres	no	ens	desplacem	a	l'escola	del	centre	sinó	
que	l'escola	es	desplacen	al	DAE.	Però,	és	que	fins	i	 tot,	el	nostre	pensament	és,	si	es	donen	
les	circumstàncies	adequades,	per	què	no	que	aquest	 intern	pugui	 fer	 la	 seva	escolarització	
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per	 treure's	 el	 graduat	 de	l'ESO	en,	aquest	 cas,	 a	 l'escola	 d'adults	 de	 Martorell...	 Si	
les	circumstàncies	són	adequades,	 si	 l'intern	està	en	un	moment	adequat.	 Si	 els	 interns	que	
estan	molt	de	temps	a	la	presó,	treballen	a	la	presó,	i	això	és	una	mica	per	sufragar	despeses	i	
per	pagar	responsabilitats	civils	o	per	 les	dues	coses,	nosaltres	en	el	DAE	no	tenim	aquesta	
possibilitat.	Si	algú	ha	d'iniciar	un	procés	laboral	perquè	és	necessari	per	a	la	seva	reinserció,	
intentarem	 donar	lo	abans	 possible	 en	l'exterior.	 Poso	 un	 altre	 exemple:	 ara	 amb	 un	 grup	
d'interns	ha	vingut	una	associació	que	els	hi	ha	fet	una	formació	en	neteja	d'espais,	ara	inicien	
amb	un	7.2.??,	és	a	dir,	amb	un	permís	que	els	hi	permet	sortir	cada	dia	del	centre	per	fer	una	
activitat	i	tornen	cada	dia,	aquest	seria	el	7.2.	per	poder	fer	les	pràctiques.	Si	les	pràctiques	les	
superen	i	aconsegueixen	reinsertar-se	laboralment	amb	aquest	7.2.	o	fins	i	tot	amb	un	tercer	
grau...	Per	què?	Perquè	l'objectiu	quin	és?	L'objectiu	és	reinsertar-los	a	la	societat...	I	pots	dir,	
home	però	aquest	és	l'objectiu	de	qualsevol	procés	penitenciari...	Sí,	però	intentem	donar-li	
una	velocitat	major	amb	interns	que	pel	motiu	que	sigui	no	ho	han	aconseguit	 i	aquí	és	on	
entra,	 igual	m'adelanto,	el	que	nosaltres	veiem	que	és	 l'acompanyament,	és	a	dir,	nosaltres	
observem,	nosaltres	recollim	d'escoltar	a	interns	que	han	fracassat	en	el	seu	procés	a	medi	
obert	i	que	es	tornen	a	veure	abocats	aquí	en	moltes	ocasions	per	un	motiu	de	fora	estava	sol:	
en	el	moment	que	vaig	traspassar	la	porta	del	centre	el	meu	procés	era	en	solitari.	No	he	tingut	
on	recolzar-me,	llavors	la	idea	és	poder	fer	aquest	acompanyament,	aquest	procés.	Per	poder-
lo	portar	a	terme	val	a	dir	que	des	de	la	Direcció	General	de	Presons	sentim	el	recolzament	i	
aquí	em	refereixo,	en	un	mòdul	ordinari	una	sortida	de	permís	administrativa,	que	són	 les	
menors	de	48h	que	són	 les	que	autoritza	 la	Direcció	General	 tenen	uns	 requisits.	En	el	 cas	
del	DAE	els	requisits	són	diferents	i	més	afavoridors	per	aquesta	reinserció.	Amb	aquest	intent	
de	 desencallar	 o	 de	 poder	 donar	 possibilitats	 a	 aquests	 interns	 que	 d'altra	manera	 ja	 han	
fracassat,	és	una	manera	de	posar	en	marxa	mecanismes	segurament	sense	tantes	dificultats	
com	pot	ser	en	un	mòdul.	També	perquè	l'acompanyament	per	part	nostre,	la	ràtio	que	hi	ha,	
el	treball	fet	és	com	molt	més	acurat	per	la	proximitat	i	per	la	capacitat	d'atenció	que	podem	
donar,	no?	Bueno,	hi	ha	aquest	doble	treball,	és	a	dir,	és	un	intern	que	ha	fracassat,	que	no	
tirarem	 endavant,	 que	 el	 que	 aconseguirem	 és	 que	 arribi	 la	 seva	 definitiva	 i	 abocar-lo	
segurament	a	un	reingrés	perquè	totes	les	seves	problemàtiques	es	mantenen,	doncs	anem	a	
intentar	amb	aquest	intern,	que	requereix	una	atenció	especialitzada,	donar-li	i	poder	fer	un	
acompanyament	que	li	doni	alguna	possibilitat,	alguna	oportunitat	o	moltes	oportunitats	de	
poder	insertar-se	i	 tenir	 més	 possibilitats	 d'èxit	 a	 la	 sortida.	 Aquest	és	una	mica	 l'objectiu	
del	DAE.	Bueno,	 al	 final	 és	 un	 departament	 que	 intenta	 en	 el	 centre	 penitenciari	 Brians	 2	
atreure,	ingressar	o	fer	venir	o	publicitar	que	aquelles	persones	que	vegin	moltes	dificultats,	
aquí	tenen	una	possibilitat	diferent.	
	
És	voluntari?	
	
Sí,	l'ingrés	és	voluntari.	Ells	han	de	fer	una	demanda	expressa,	han	de	fer	una	instància	en	la	
qual	ells	desitgen	venir	aquí	i	per	poder...	Nosaltres	valorem	la	situació	d'aquesta	persona	i	
proposem	el	seu	 ingrés	o	no,	depenent	de	si	compleix	una	sèrie	de	requisits,	 requisits	que	
tenen	a	veure	amb	la	temporalitat	fins	al	final	de	la	condemna,	entenem	que	persones	que	els	
hi	queda	moltíssim	temps	de	condemna	doncs	potser	tenen	temps	de	poder	fer	el	seu	procés	
normalitzat,	 persones	 que	 no	 observem	 o	 no	 veiem	 o	 no	 ens	 conta	
cap	tipus	de	refractarietat	amb	 el	 tractament	 perquè	 estan	 en	 el	 seu	 procés	 normalitzat,	
tampoc	serien	usuaris	o	potencials	usuaris	del	nostre	departament,	persones	que	la	valoració	
dels	factors	de	risc	són	baixos,	doncs	tampoc,	intentem	treballar	amb	persones	que	els	seus	
factors	de	risc	siguin	molt	alts.	Per	això	nosaltres	en	l'argot	parlem	del	risc	canvi,	que	és	una	
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de	les	eines	que	nosaltres	utilitzem	per	valorar	les	situacions	de	risc,	doncs	si	tens	un	risc	baix	
baix	doncs	 al	DAE	difícilment	 podràs	 entrar.	 Al	 final	 el	 que	 veiem	 són	 persones	 que	 tenen	
riscos	molt	alts	i	el	que	pretenem	és,	sabent	que	tenen	riscos	molt	alts,	aplicar	i	tenir	en	compte	
aquests	riscos	molt	alts	per	poder-los	prevenir	o	donar	possibilitats	que	no	apareguin	o	que	
es	puguin	resoldre	d'una	millor	manera,	no?	Per	tant	tampoc	podrien	venir	aquest	tipus	de	
persones.	Però	 la	voluntarietat	és	necessària,	pensa	que	estem	a	una	etapa	 inicial	 i	et	deia	
el	DAE	del	 centre	penitenciari	Brians	2	 i	 cometia	 un	 error,	 perquè	 el	DAE	no	 és	 un	DAE	de	
Brians	2,	està	ubicat	a	Brians	2	però	aquest	DAE,	amb	aquestes	característiques,	admet	i	hi	pot	
ingressar	qualsevol	 intern	de	qualsevol	centre	penitenciari	de	Catalunya.	Però,	bueno,	això	
serà	una	segona	etapa.	Ja	tenim	alguna	persona	que	ha	estat	conduït	des	d'alguna	altra	presó,	
concretament	crec	que	era	la	de	Lleida,	amb	la	idea	de	venir	al	DAE	de	Brians	2.	Però	el	procés	
per	exemple	de	difusió	que	 sí	que	hem	 fet	 a	Brians	2	no	 l'hem	 iniciat	 encara	a	 la	 resta	de	
presons,	per	tant,	igual	que	una	persona	amb	una	dificultat	o	una	situació	de	discapacitat	a	
Brians	2,	nosaltres	el	podem	proposar	perquè	vagi	al	DAE	de	Quatre	Camins	per	exemple.	És	
aquesta	la	idea	eh,	de	què	no	sigui	un	DAE	pel	centre	sinó	un	DAE	per	tots	els	centres.	
	
Seguint	 amb	 el	 tema	 de	 l’acompanyament	 que	 comentaves...	 Què	 diries	 tu	 que	 és	
l’acompanyament?	
	
Respecte	l'acompanyament,	nosaltres	veiem	que	els	interns	necessiten	algú...	Torno	al	revés,	
el	 procés	 penitenciari	sobretot	de	 llarga	 durada	 és	 un	 procés	 que	 en	 molts	 aspectes	
provoca	uns	efectes	contrari.	 Si	 l'empoderament,	que	ara	està	tan	de	moda,	 és	donar	eines,	
capacitats	per	a	que	la	persona	pugui	desenvolupar-se	amb	més	garanties	a	la	societat.	En	el	
cas	 penitenciari	 quan	 surti	 de	 presó	 el	 mateix	 procés	 penitenciari	 moltes	 vegades	 el	 que	
provoca	 és	 el	 contrari,	 és	 la	 pèrdua	 d'aquestes	 capacitats,	 d'aquestes	 habilitats...	Bueno	en	
alguns	interns	els	hi	apareix	 l'agorafòbia,	el	 fet	d'estar	en	espais	oberts	o	amb	molta	gent	 i	
provoca'l-s'hi	una	situació	de	neguit.	Bueno	és	el	que	nosaltres	diem	una	institucionalització,	
no?	 Que	 en	 aspectes	 físics	 però	 també	 en	 aspectes	mentals	 es	 produeix	 per	 exemple	 una	
desconfiança	 a	 tot,	 quan	 surten	de	presó	moltes	 vegades	 és	que	 tothom	semblava	que	 em	
mirava,	 que	 tothom	 em	perseguia...	 Hi	 ha	 disminució	 o	 una	 inhibició	 de	 la	 responsabilitat	
perquè	 el	mateix	 sistema	 penitenciari	 fa	 que	 en	 tot	moment	 tinguin	 tot	 reglamentat	 i	 tot	
regulat,	per	tant	tinguin	molt	pocs	espais	per	prendre	dedicions,	jo	a	vegades	mig	en	broma	en	
el	 sentit	 més	 de	 treure-li	 ferro	 però	 ho	 penso	 realment,	 penso	 que	 en	 els	 processos	
penitenciaris	fem	un	procés	de	regressió	a	l'adolescència	amb	els	interns.	L'adolescència	com	
un	període	de	no	responsabilitat	en	la	qual	estàs	estudiant	o	treballant	però	no	tens	el	càrrec	
una	 família,	ni	 tens	 responsabilitats	econòmiques	ni	 laborals,	 i	l'única	cosa	que	un	quan	és	
adolescent	té	al	cap	és	al	curt	termini	que	és	una	característica	de	l'adolescència,	no	més	enllà	
d'una	setmana	o	quinze	dies	i	pues	què	faré	el	cap	de	setmana	o	lo	guapo	que	estaré	o	aquest	
tipus	de	coses.	Si	les	relacionem	amb	presons	doncs	moltes	vegades	la	setmana	és	una	setmana	
com	de	treball	per	tenir	el	cap	de	setmana	un	vis	a	vis	amb	la	dona,	que	com	és	una	relació	a	
distància,	tot	i	que	tingui	fills,	no	exerceixo	cap	tipus	de	responsabilitat,	a	nivell	econòmic	em	
posen	diners	quina	és	la	meva	idea?		Estic	en	un	lloc	en	el	qual	tinc	uns	diners	que	me'ls	han	
donat	per	poder	passar	el	millor	possible	i	arriba	el	cap	de	setmana	que	m'arreglo	una	mica	
més	poder	estar	amb	la	família.	Aquestes	són	les	dues	grans	preocupacions	de	la	persona	que	
està	 a	 presó.	 Per	 què?	Perquè	 la	 llum	no	 l'ha	 de	pagar,	 ni	 s'ha	 de	preocupar	per	 pagar-la,	
la	vivenda	és	una	cel·la	però	no	s'ha	de	preocupar	d'això,	la	roba	no	se	la	renta	ell,	l'única	cosa	
que	ha	de	fer	és	posar-la	a	algun	lloc	per	la	bugaderia,	l'hora	del	dinar	els	hi	diuen	quan	és,	
l'hora	d'aixecar-se...	Bueno,	el	nivell	de	responsabilitat	és	molt	petit.	Això	que	fa?	Que	quan	
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inicien	 processos	 cap	 a	 l'exterior,	doncs	estan	 desentrenats,	 per	 no	 dir	 rovellats,	 és	 a	
dir,	són	incapaços	moltes	 vegades	 d'afrontar	 allò	 que	 en	 el	 seu	 ideari,	 a	 la	 seva	 ideació,	
han	pensant	que	no	tindran	cap	problema	de	fer,	jo	quan	surti	de	presó	me	comeré	el	mundo,	
no?	No	tindré	cap	problema,	no,	no	és	veritat,	no	saps	relacionar-te	amb	les	persones	perquè	
et	 relaciones	 sempre	 amb	 els	mateixos	 i	 amb	 un	 argot	 i	 amb	 uns	 codis	molt	 determinats,	
llavors	sortiràs	fora	i	et	costarà	fer	una	entrevista	de	treball	però	et	costarà	anar	a	comprar	el	
pa	i	apuntar-te	a	un	gimnàs	per	poder	fer	qualsevol	cosa...	Si	a	qualsevol	de	nosaltres	ens	diuen	
demà	que	hem	d'anar	a	serveis	socials	o	a	la	gestió	amb	hisenda,	bueno	doncs	ja	és	un	aspecte	
que	no	dominem	i	ens	costa,	però	que	el	resolem,	doncs	persones	que	porten	molt	temps	a	
presó	els	hi	és	tal	barrera	que	en	moltes	ocasions	per	por	a	no	saber-ho	fer	el	que	acaben	fent	
és	no	anant	 ii	 buscant	 les	 solucions	que	ells	 ja	han	donat	 anteriorment,	 encara	que	no	 les	
vulguin.	 Es	mouen	 al	 seu	 espai	 de	 confort,	doncs	aconseguir	 diners	 de	 la	 forma	 que	 estan	
acostumats,	 que	 normalment,	 potser	 és	 delinquint	 o	 trobant	 espais	 de	 relació	 en	 aquests	
espais	on	ells	estan	acostumats	i	es	senten	còmodes,	que	poden	ser	espais	de	consum...	
Clar,	per	nosaltres	tot	i	que	en	la	seva	ideació	els	hi	agradaria	els	hi	costa	moltíssim,	i	aquí	és	
on	entra	l'acompanyament,	en	aquests	primers	passos,	en	aquests	inicis,	perquè	ells	puguin	
trencar	aquestes	dificultats	a	l'hora	de	portar-les	a	terme	i	aquests	estereotips	que	ells	tenen	
marcats	de	 què	em	 miren	 malament	 perquè	sóc	un	 presidiari...	 És	 un	 mecanisme	 o	 una	
distorsió	cognitiva	que	tenen	ells	però	que	en	moltes	ocasions	ningú	més	ho	sap,	però	ells	sí	i	
això	els	inhibeix	o	els	impedeix	doncs	tenir	una	relació	normalitzada.	Qui	em	donarà	treball	si	
vinc	de	presó,	no?	Pues	igual	no	te'l	dóna	ningú	com	a	 la	majoria	de	persones	perquè	hi	ha	
dificultats	per	 la	 feina,	però	 igual	no	 te'l	dóna	ningú	perquè	no	 tens	el	graduat	de	 l'ESO	no	
perquè	no	hagis	anat	a	l'escola,	l'eterna	discussió	que	tenim	és	aquí	és	però	si	jo	tinc	el	graduat	
escolar,	ja	però	el	graduat	escolar	no	serveix...	Tot	aquest	tipus	de	coses	fa	que	l'intern	es	vagi	
limitant,	les	seves	possibilitats	siguin	més	petites	i	acabin	trobant	que	l'única	solució	és	allò	
que	 sap	 fer	millor,	 i	 resoldre	 els	 problemes	 de	 la	millor	manera	 que	 sap,	 que	 és	 amb	 les	
mateixes	conductes	que	l'han	portat	a	presó.	Com	trenquem	això?	Doncs	la	institució	és	molt	
freda	en	aquest	sentit,	quan	compleixes	la	condemna,	quan	et	toca	l'última	porta	de	la	presó	
et	deixa	sol,	aquest	procés	si	el	fas	sol,	hi	ha	moltes	possibilitats	de	fracàs.	Per	tant,	el	DAE	el	
que	 pretén	 és	 fer	 aquest	 acompanyament	 només	 en	 aquest	 moment?	 No,	 és	 un	
acompanyament	que	pretén	que	sigui	des	de	l'inici	en	què	ingressen	en	el	DAE	perquè	l'intern	
sigui	 el	 que	 pren	 les	 decisions,	 el	 que	 s'equivoqui,	 que	 al	 costat	 pugui	 tenir	 persones	 de	
confiança	o	de	referència	i	aquí	intentem	aplicar	el	que	es	coneix	coma	modelatge	vicari,	jo	el	
recordo	 amb	 el	 tema	 de	 Bandura,	 el	 pedagog	 Bandura,	 el	 professional	 ha	 de	 ser	 model,	
pretenent	que	siguin	referents	de	conducta.	Al	final	l'aprenentage	vicari	té	a	veure	amb	allò	
que	aprenem	de	forma	directa,	veient	l'altre.	Es	diu	vicari	perquè	és	allò	que	aprèn	el	nen	quan	
neix	dels	 comportaments	dels	pares,	de	 la	mare	principalment.	El	modelatge,	parlàvem	de	
Bandura,	que	per	a	mi	és	una	referència	molt	important	com	educador,	perquè	també	parla	
d'aquest	objectiu,	aquesta	intenció	del	modelar	o	aconseguir	modelar	el	comportament	dels	
usuaris	mitjançant	la	comparativa,	la	imitació.	Tots	ens	comportem	o	Bandura	defensa,	o	crec	
que	 defensa	 això,	 defensa	 que	 els	 comportaments	 humans	 tenen	 a	 veure	 amb	 allò	 que	
aprenem	dels	 altres,	 ens	 comportem	tal	 i	 com	hem	après	 que	 es	 comporta	 la	 resta	 de	 la	
societat	 que	 tenim	 al	 voltant.	 Si	 nosaltres	 som	 una	 societat	 que	 vivim	 al	 Pol	 Nord	 doncs	
actuarem	d'una	determinada	manera,	 si	vivim	a	 la	societat	que	vivim,	amb	 les	 tecnologies,	
tenim	una	manera	de	comportar-nos.	Si	vivim	a	una	societat	democràtica	i	les	persones	que	
tenim	al	voltant	tenen	comportaments	democràtics	doncs	els	nostres	comportaments	seran	
més	pròxims,	no?	Llavors	nosaltres	intentem	en	el	DAE,	com	a	particularitat,	intentar	treballar	
el	 modelatge	a	partir	de	 l'aprenentatge	 vicari,	 que	 té	 a	 veure	 amb	 l'acompanyament.	És	a	
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dir,	no	 li	 donem	 tanta	 importància	 que	 en	 altres	 departaments	potser	es	 treballa	 més	 en	
aquest	aspecte,	no	és	tan	important	allò	que	nosaltres	transmetem	en	un	programa	o	en	unes	
sessions	terapèutiques	molt	concretes,	sinó	treballar	tots	aquests	aspectes	conductuals	a	la	
vida	quotidiana.	Això	en	què	es	materialitza?	Doncs	 lògicament	com	a	equip	de	tractament	
doncs	 donem	programes	 sobre	 toxicomanies,	 nosaltres	 donem	programes	 sobre	 habilitats	
socials,	donem	programes	sobre	educació	per	la	salut...	Tots	els	que	donen	a	qualsevol	lloc,	els	
podem	donar,	no?	Sobre	conductes	violentes,	bueno	és	sessió,	grup	terapèutic,	professional	
que	sabe	mucho	i	 interns	 que	 saben	poco,	 i	 és	 unidireccional,	 intentem	 que	 no	 sigui	 així	
però	bueno.	 Intentem	 que	 el	 nostre	modelatge	 a	 partir	 de	 la	 participació	 en	 espai	 que	 no	
portem	 nosaltres	 directament,	 per	 exemple	 si	 hi	 ha	 una	 activitat	 esportiva	quina	millor	
manera	 de	 poder	 transmetre	 un	 comportament	 que	 posar-lo	 a	 la	pràctica.	 Si	 nosaltres	
participem	d'aquesta	activitat	esportiva	i	ens	comportem	d'una	determinada	manera	i	poden	
intervenir	i	podem	observar	i	fer	menció	d'alguns	comportaments	dintre	d'aquesta	activitat	
esportiva,	segurament	quan	fem	l'activitat	més	reglada	o	més	tractamental	podrem	referir	a	
situacions	viscudes	tant	per	ells	com	per	nosaltres.	Hi	ha	un	projecte	que	jo	personalment,	no	
sé	 si	 el	DAE...	 Però	 jo	personalment	 li	 dono	molta	 importància,	 és	 el	 projecte	menjador:	 al	
centre	penitenciari	l'hora	de	menjar,	hem	observat	que	es	converteix	en	un	espai	on	es	cobreix	
la	necessitat	biològica,	que	és	 la	d'alimentar-se,	però	no	tota	aquella	vessant	més	social.	No	
només	això,	que	hem	observat	o	que	hem	valorat	i	hem	arribat	a	la	conclusió	que	aquest	espai	
de	menjador,	com	a	necessitat	vital,	que	s'allunya	de	la	part	social	del	fet	de	menjar	fa,	com	
dèiem	 al	 principi,	 que	 els	 interns,	aviam	com	ho	 dic	perquè	no	 quedi	malament,	 fa	 que	 els	
interns	s'allunyin	cada	vegada	més	contra	més	temps	passen	a	la	presó,	del	que	són	formes	de	
relació	humana	i	s'aproximin	més	a	situacions	de	caràcter	biològic,	animal...	I	això	s'observa	
amb	pèrdua	d'hàbits	o	de	destreses	a	l'hora	de	menjar,	la	utilització	de	coberts,	pèrdua	d'hàbits	
de	relació	de	cortesia	dintre	d'una	taula,	la	pèrdua	de	capacitat	d'inhibir	el	desig	per	allò	que	
vols	menjar...	Una	de	les	coses	que	ens	fa	humanes,	penso,	és	la	capacitat	d'inhibir	el	desig	i	
poder	composar-ho.	Si	jo	sóc	un	gos	i	veig	un	tros	de	carn	doncs	jo	l'afago	i	me'l	menjo.	Me	
n'he	menjat	cinquanta?	És	igual,	me'l	menjo,	el	meu	instint	i	les	meves	papil·les	gustatives	em	
donen	la	 senyal	que	me	 l'he	 de	menjar.	 Si	 jo	sóc	un	 humà	 puc	 posposar,	 tinc	 gana,	 tinc	 les	
meves	papil·les	gustatives	que	em	diuen	que	me'l	menjaria,	però	ara	no	toca,	les	regles	socials	
me'l	diuen	que	me'l	mengi	més	tard.	Aquest	tipus	de	coses.	Per	això	et	dic	que	anem	perdent	
el	tema	com	més	humà,	que	a	més	a	més	és	en	certa	manera	mentida	perquè	després	els	treus	
d'aquell	espai	i	els	posen	a	un	espai	on	se'ls	requereix	aquest	tipus	de	maneres	de	menjar,	de	
relacionar-se	i	són	capaços	de	recuperar-les,	perquè	les	tenen,	perquè	les	han	portat	de	casa,	
però	 les	 han	 anat	 perdent	 igual,	 que	 anem	 perdent	 la	 responsabilització	 la	 capacitat	 de	
planificació,	 igual	que	en	algunes	ocasions	es	veu	molt	 clarament	 com	es	perd	 la	 capacitat	
visual	perquè	 les	parts	estan	molt	a	prop...	També	perd	 la	capacitat	de	comportar-se	d'una	
manera	socialment	acceptable.	I	al	menjador	és	un	espai	on	el	que	es	veu	molt	fàcilment,	com	
un	menja	sense	cap	tipus	de	respecte	o	de	forma	establerta	en	societat.	I	és	aquí	on	nosaltres,	
que	 no	 succeeix	 a	 la	 resta	 de	 la	 presó,	 és	 on	 nosaltres	 ens	 inserim	 com	 a	modelatge	 i	 els	
acompanyem	 en	 aquest	 procés	 dinant	 amb	 ells	 al	menjador.	 A	més	 a	més	 l'estructura	 del	
menjador	és	diferent,	que	possibilita	i	potencia	la	relació,	la	norma	que	intentem	que	sigui	la	
que	s'utilitzi	és	una	norma	que	no	persegueixi	el	que	un	quedi	saciat	a	nivell	d'alimentació	sinó	
que	pugui	restar	a	la	taula	conversant	mentre	l'altre	acaba	de	menjar,	que	sigui	un	espai	social,	
educatiu.	Clar,	això	és	molt	complicat	si	no	veuen	al	costat	una	persona	que	moltes	vegades	els	
hi	dic,	dic	és	que	 jo	en	aquests	moments	estic	 treballant,	per	 tant	estic	exagerant,	per	dir-
ho	d'alguna	manera	per	dir-ho	d'alguna	manera,	les	meves	formes	per	fer-ho	més	evident.	I	te	
n'adones	que	 interns	 que	 en	 el	 seu	 aspecte	 físic	 o	 les	 seves	maneres	 de	 fer	 de	 cop	 i	 volta	
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s'asseuen	a	la	taula	amb	tu	i	recuperen	les	formes	d'utilitzar	els	coberts,	perquè	les	coneixen.	
No	li	donen	importància	però	en	aquell	moment	amb	un	professional	les	recuperen.	I	d'això	sí	
que	podem	fer	un	petita	anàlisi.	Ara	al	menjador	ja	no	es	viu	com	un	espai	només	per	menjar	i	
marxar	 sinó	 en	 algunes	 persones,	 en	 general	 amb	 totes,	 però	 en	 algunes	 persones	
especialment,	és	un	espai	agradable.	
Això	s'ha	aconseguit	a	través	de	l'acompanyament.	Un	altre	exemple:	si	ve	una	persona	a	fer	
jardineria,	doncs	la	professional	que	coneix	la	jardineria	i	com	es	fa	és	ella	i	el	grup	d'interns	
que	treballa	amb	ella	doncs	seguirà	les	ordres	que	diu	ella.	Si	nosaltres	ens	posem	com	un	més	
a	treballar	jardineria,	podran	observar	altres	possibilitats	de	com	resoldre	alguns	problemes.	
Els	interns	a	presó	molts	són	reactius	i	per	tant	no	solucionen	els	seus	problemes	de	forma	
reactiva,	és	a	dir,	reaccionant	al	problema	o	són	persones	que	inhibeixen	aquesta	reacció.	I	en	
moltes	ocasions	la	pròpia	institució	fa	que	s'inhibeixin,	és	a	dir,	no	digo	nada	encara	que	pensi	
el	 contrari,	 no	sé	ni	 dir-ho	 bé,	 ni	 de	 forma	 assertiva,	 simplement	 ho	 inhibeixo,	 evito	 el	
problema.	O	al	revés	no	puc	controlar	el	que	m'ha	provocat	aquell	problema	o	aquella	situació	
i	 reacciono,	Bueno,	 si	 en	 el	 mateix	 moment	 ells	 poden	 al	 costat	 veure	 una	 persona	 que	
reacciona	d'una	forma	més	assertiva,	més	adequada,	doncs	tot	això	els	hi	serveix	de	modelatge	
en	 el	 sentit	 de	 veure	 altres	 formes	 de	 funcionar,	 tancar	 aquests	 codis.	 Aquest	
acompanyament	és	que	nosaltres	proposem	dintre	del	departament,	però	clar	fora	també.	La	
seguretat	que	li	dóna	a	un	intern	poder	sortir	a	una	entrevista	de	treball	acompanyat,	doncs	és	
evident,	però	i	el	segon	dia	que	ha	d'anar?	I	el	tercer	dia?	Clar,	no	arribem	a	tot,	i	els	hem	d'anar	
deixant	que	ells	s'equivoquin	de	forma	individual,	perquè	aquest	és	el	procés	d'aprenentatge,	
però	 si	 ells	 saben	 que	 hi	 ha	 una	 persona	 que	 els	 acompanya	 els	 hi	és	més	fàcil.	 Dintre	 del	
projecte	del	DAE	per	donar	resposta	una	mica	a	això	hem	generat	una	figura	una	mica	diferent	
de	les	que	ja	existien	a	nivell	professional	al	centre	i	és	la	del	gestor	únic.	El	nom	no	fa	la	cosa,	
però	vindria	a	ser	com	un	tutor.	Li	diem	gestor	únic	perquè	és	la	persona	de	l'equip	que	més	
coneixement	té	d'aquell	intern,	que	fa	de	pont	entre	l'intern	i	les	decisions	que	pugui	prendre	
l'equip.	És	la	persona	en	què	teòricament	es	pot	recolzar	més	l'intern	que	gestionarà	les	seves	
coses.	Una	mica	és	com	si	fos	un	gestor	del	banc,	és	a	dir,	tu	vas	al	banc	i	en	comptes	d'anar	a	
picar	una	finestra	freda	i	que	qualsevol	t'atengui,	doncs	t'atén	aquella	persona	que	et	coneix	i	
coneix	la	teva	situació,	és	una	mica	aquesta	idea.	Una	idea	que	a	més	a	més	el	que	persegueix	
que	els	professionals	de	tractament	del	DAE,	tots	fem	aquesta	figura.	Tradicionalment	aquesta	
figura	l'ha	portat	a	terme	l'educador,	i	en	el	DAE	intentem	també	trencar	amb	aquest	tòpic,	i	
la	psicòloga	és	gestora	d'alguns	interns,	els	educadors,	la	treballadora	social	també,	la	jurista	
també	està	previst	que	també	ho	sigui,	encara	no	ho	és	però	com	a	projecte.	Amb	quina	idea?	
L'educador	no	és	aquell	que	està	per	mi	i	el	jurista	és	el	professional	que	l'única	cosa	que	vol	
és	que	pagui	responsabilitat	civil...	No,	no,	la	figura	del	gestor	únic	a	més	a	més	de	la	figura	del	
professional,	la	trenquem	una	mica	per	poder	aproximar	més	a	l'intern	en	aquest	sentit.	Totes	
aquestes	coses	són	les	que	fan	que	l'acompanyament	el	puguem	portar	a	terme,	allunyant-nos	
d'un	perill:	a	vegades	l'acompanyament	el	que	persegueix	és	que	l'intern	o	la	persona	pugui	
transitar	des	de	l'espai	on	no	prenc	decisions	on	haig	de	prendre	totes	les	decisions,	és	a	dir,	
d'un	espai	on	no	hi	ha	responsabilitats	a	un	espai	on	estan	totes	les	responsabilitats,	doncs	
aquest	 trànsit	 sigui	 més	 fàcil	 amb	 més	 possibilitats	 d'èxit.	 Però	allunyant-se	de	 que,	
precisament,	aquest	acompanyament	no	sigui	un	no	deixar-li	prendre	decisions.	La	dificultat	
moltes	vegades	radica	aquí.	El	que	ha	de	prendre	decisions,	el	que	ha	d'equivocar-se,	el	que	ha	
de	tirar	endavant	és	ell,	però	bueno	moltes	vegades	el	que	acompanya,	com	nosaltres	teníem	
alguna	frase	per	aquí	és:	"el	que	camina	a	tu	lado	contigo",	és	a	dir,	no	el	que	et	va	dient	a	totes	
hores	que	sí	i	què	no	i	què	has	de	fer,	no?	Aquesta	és	una	mica	la	idea	nostra	d'acompanyament.	
Dintre	del	projecte	no	està	especificat	així	però	 jo	sóc	part	del	projecte	 i	pertany	a	 la	meva	
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experiència	personal	o	la	meva	manera	de	veure	les	coses,	anava	a	dir	de	l'educador	perquè	
jo	sóc	educador,	 però	 el	 referent	 ha	 de	 ser	 una	 persona	 a	 mi	 m'agrada	 anomenar-li	
"possibilitador",	que	dóna	possibilitats.	Tots	tenim	al	cap	18,	30,	50	possibilitats	davant	una	
situació	i	davant	18	o	30	possibilitats,	escollim	la	que	millor	ens	assemblea	però	a	vegades	pot	
venir	algú	i	que	d'aquestes	30	t'ampliï	a	42	més.	Potser	tu	acabes	donant	la	mateixa	resposta	
perquè	 tots	 tendim	 al	 nostre	 lloc	 de	 confort,	 espai	 de	 confort	 però	 igual	 no,	 però	 llavors	
aconseguir	que	la	persona	quan	ha	de	prendre	una	decisió	pugui	canviar	la	perspectiva,	veure	
des	d'un	altre	punt	de	vista,	pot	 fer	que	 la	decisió	sigui	diferent	o	no,	que	sigui	 la	mateixa.	
O	sigui,	la	idea	no	és	que	la	persona	prengui	la	decisió	que	tu	li	diguis,	sinó	que	davant	de	les	
possibilitats	 el	 seu	 procés	 de	 selecció	 sigui	 una	 mica	 més	 ampli.	 Això	
també	és	acompanyament,	 poder	 sortir	 dels	 seus	 estereotips,	 dels	 seus	 mecanismes	 de	
defensa,	de	la	seva	manera	d'entendre	la	realitat.	
	
Ja	has	anat	comentant	moltes	d’aquestes	coses,	però	si	vols,	fem	així	un	repàs	un	per	
un...	Si	tens	alguna	altra	cosa	a	dir...	
	
Sí,	per	exemple,	són	elements	necessaris	que	en	major	o	menor	mesura	els	hem	de	treballar	i	
com	 a	 professionals	 els	 hem	 de	 tenir	 en	 compte:	 la	 proximitat,	 el	 vincle,	 el	 vincle	 és	
importantíssim.	Si	no	hi	ha	vincle,	no	hi	ha	educació:	si	l'altre	no	et	percep	com	una	persona	
que	té	a	veure	amb	tu,	en	la	que	es	pot	recolzar,	no	seràs	una	persona	de	referència	i	això	es	
marca	com	a	vincle.	Clar,	si	l'únic	vincle	és	un	vincle	d'autoritat	difícilment...	si	és	un	vincle	
afectiu...	és	complicat	el	vincle	eh,	perquè	el	vincle	es	pot	malinterpretar	a	vegades	amb	què	
ets	la	persona	que	em	cuides	i	per	tant	tens	l'obligació	de	cuidar-me,	i	quan	em	cuides	i	fas	el	
que	 jo	 vull	 estic	 molt	 content,	 però	 quan	 em	 dius	 que	 no,	 llavors	 ets	 el	 pitjor.	 Tornem	 a	
l'exemple	abans	que	posava	que	els	hem	tornat	una	mica	adolescents	amb	aquest	pensament	
poc	complex.	Llavors	el	vincle	està	molt	bé	però	el	vincle	s'ha	de	saber	treballar	i	establir-ho	
perquè	si	no	es	pot	malinterpretar.	La	confiança...	és	lògic...	Quan	parlàvem	abans	de	fer	una	
activitat	amb	ells	perquè	ells	et	vegin	com	a	model,	aquí	tens	apuntada	horitzontalitat.	Quan	
et	perceben	com	una	persona	de	referència,	però	que	estàs	al	mateix	nivell	que	ells,	la	relació	
és	més	fàcil,	no?	Moltes	vegades,	i	no	amb	ells,	amb	qualsevol,	moltes	vegades	és	més	difícil	
parlar	cara	a	cara	que	espatlla	amb	espatlla:	quan	un	va,	ells	ja	estan	molt	acostumats,	no?	Ells	
estan	 acostumats	 a	 fer	 passadís	 amunt,	 passadís	 avall	 i	 els	 hi	 resulta	 molt	 senzill	 parlar	
esquena	 amb	 esquena,	hombro	con	hombro.	 Per	 què?	 Perquè	 la	 relació	 de	 cara	 has	 de	
controlar	més	coses,	el	que	dius	o	el	que	no.	En	canvi	lo	altre,	l'horitzontalitat,	que	no	et	sentis	
jutjat,	és	molt	complicat	eh...	Pensa	que	nosaltres	com	a	professionals	el	vincle	el	perseguim	
però	 hi	 ha	 una	 cosa	 que	 ens	 el	 destrueix,	 que	 és	 que	 nosaltres	 a	 les	 nostres	mans	 està	 la	
possibilitat	de	fer	un	informe	que	els	hi	permeti	assolir	la	llibertat	o	no	assolir-la,	encara	que	
sigui	a	estones.	Per	tant	és	molt	complicat,	requereix	una	maduresa	molt	important	que	no	tot	
els	interns	la	tenen,	no	en	aquest	aspecte,	en	molts	aspectes.	Per	tant	és	un	element	essencial,	
però	complicat.	Intentem	mantenir	el	vincle.	Parles	de	reconeixement	amb	l'altre.	Lògic.	Si	no	
li	dónes	la	responsabilitat	a	ell,	ell	no	pot	fer	la	seva	vida,	si	tu	no	confies	o	no	entens	que	l'altre	
ha	de	prendre	les	seves	decisions	i	que	pot	encertar	o	pot	equivocar-se	i	que	l'important	no	és	
que	encerti	o	s'equivoqui,	respecte	a	tu	eh	en	el	 teu	acompanyament,	 l'important	és	que	si	
s'equivoca	i	cau	tu	estiguis	per	donar-li	la	mà	i	tornar-te	a	aixecar,	no	per	evitar	que	caigui.	
Amb	això	amb	els	nens	petits	es	veu	clarament,	els	pares	quan	són	molt	protectors,	quan	som	
molt	protectors,	i	veiem	que	el	nen	allò	que	ha	començat	a	caminar	està	a	punt	de	caure,	què	
fem?	L'agafes	i	evites	que	caigui.	Què	estàs	evitant	amb	això?	Que	es	faci	mal?	Segurament	que	
no	et	faci	mal	a	tu...	Perquè	ells	no	s'en	recorden.	Clar,	el	més	complicat,	el	més	educatiu	és	
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poder	estar	molt	a	prop	molt	a	prop	perquè	quan	caigui	i	plori	trobi	que	hi	ha	algú	que	el	pot	
consolar,	que	el	pot	curar	si	s'ha	fet...	Bueno	la	nostra	figura	ha	d'anar	més	en	aquesta	idea:	no	
evitar	que	no	vagis	per	aquí	i	encarrilar	molt	el	seu	comportament,	sinó	estar,	ser-hi	per	quan	
l'error	apareix,	 que	pot	 aparèixer	 en	qualsevol	moment,	quan	hi	ha	un	debilitat,	 quan	una	
recaiguda	en	consums,	quan	hi	ha	un	comportament	que	no	es	adequat...	Poder	estar	allà,	no?	
Tornem	al	mateix,	això	és	un	procés	de	maduració	per	part	de	l'intern,	de	persones	adultes,	
important	 que	 moltes	 vegades	 no	 el	 tenen	 però	 fins	 i	 tot	 moltes	 persones	 que	 no	 estan	
condemna,	 tampoc	el	 tenim.	És	una	capacitat	a	 treballar.	Per	 tant,	el	 fet	de	reconèixer	que	
l'altre	té	capacitats	per	resoldre,	per	prendre	decisions	i	fins	i	tot	per	equivocar-se.	Com	els	he	
dit	jo	moltes	vegades:	"el	ser	humano,	es	ser	humano	porque	tiene	capacidad	de	cambio".	I,	en	
broma,	 sempre	 els	 hi	 dic:	 un	 pot	 fins	 i	 tot	 canviar	 a	 pitjor,	 a	 vegades	 pensem	
el	cambio	siempre	es	a	mejor,	pero	un	 pot	 canviar	 fins	 i	 tot	 a	 pitjor.	 Però	 si	 no	 tinguessin	
capacitat	de	canvi,	ells	pensen	que	las	cosas	son	como	son	i	bueno	això	és	un	mecanisme	de	
defensa...	La	participació	activa,	la	necessitat	de	viure	les	coses	per	poder-les	aprendre.	Vital.	
	
Sí,	això	ho	has	comentat	abans...	
	
Vital.	Si	l'objectiu	de	la	reinserció	és	que	aquestes	persones	estiguin	en	societat	i	facin	les	coses	
com	hem	establert	que	socialment	s'han	de	fer,	després	podríem	discutir	filosòficament	si	és	
bo,	però	aquest	és	 l'objectiu.	Quina	millor	manera	que	fer-ho	a	 l'exterior...	 Jo	sempre	els	hi	
poso	un	exemple	molt	clar	i	els	hi	explico	sempre:	la	majoria	dels	interns	en	aquesta,	hi	poso	
aquesta	metàfora,	 en	 la	 piscina	 climatitzada	 que	 és	 la	 presó,	 la	 presó	 és	 com	 una	 piscina	
climatitzada,	 on	 tu	vas	 a	 aprendre	a	 nedar.	 Ells	 estan	 a	 la	 piscina	 climatitzada	 on	 la	
temperatura	de	l'aigua	està	a	una	temperatura,	no	plou,	a	les	voreres,	si	tu	tens	una	dificultat	
per	nedar,	hi	ha	algú	que	et	repesca	i	no	deixa	que	t'enfonsis...	La	majoria	ja	saben	nedar	en	
aquesta	piscina	climatitzada,	 la	majoria	eh,	el	problema	és	el	dia	que	han	de	sortir	al	mar,	
perquè	un	dia	el	mar	és	planer	i	tots	nadem	perfectament	però	hi	ha	un	dia	en	què	el	mar	doncs	
està	molt	bellugadís	 i	 llavors	és	quan	 tens	el	problema.	Llavors	aquesta	 idea,	 si	volem	que	
aprenguin	alguna	cosa	 l'han	de	posar	en	pràctica,	 la	 idea	 tot	el	que	puguin	 fer	aquí	dintre,	
pensem-ho,	establim-ho	però	que	ho	facin	fora,	perquè	l'objectiu	és	que	ho	facin	fora	no	que	
ho	facin	dintre,	que	dintre	ja	ho	saben	la	majoria	d'ells	ja	ho	saben	perfectament	en	la	majoria	
dels	casos.	Llavors	en	aquest	tema	el	DAE	com	a	departament	ho	té	força	clar.	La	circulació	de	
la	paraula.	Ells	són	els	que	estan	vint-i-quatre	hores	aquí,	són	els	que	han	de	fer	el	procés,	
individual	i	col·lectiu,	del	que	fan	aquí	dintre	i	del	que	faran	fora.	Per	tant,	són	ells	els	que	han	
de	ser	protagonistes	de	la	comunitat,	han	de	ser	protagonistes	del	seu	procés.	Amb	limitacions	
perquè	això	és	una	presó	 i	perquè	els	condicionants	són	els	que	són,	però	una	mica	el	que	
dèiem	abans,	no	podem	fer	que	els	interns	es	tornin	nens,	que	infantilitzem	a	les	persones,	que	
la	institució	com	a	tal	ja	té	aquesta	dificultat	eh.	
Té	relació	amb	això	que	deies	al	principi	d’aquesta	intenció	de	fer	servir	el	diàleg	més	
enllà	del	que	estableix	el	codi...	
	
Clar,	molts	interns	quan	fem	el...	Nosaltres	sempre	iniciem	la	jornada	sempre	amb	una	activitat	
que	li	diem	el	bon	dia	i	ens	posem	tots	en	cercle	i	l'objectiu	de	l'activitat	és	molt	senzill:	que	la	
comunitat	es	trobi	i	es	digui	bon	dia	i	ja	està.	Però	a	més	a	més	aprofitem	que	sigui	un	espai	on	
qualsevol	 pugui	 fer	 una	 reflexió	 o	 si	 ha	 escrit	 alguna	 cosa,		qualsevol	 cosa	 que	 ho	 pugui	
participar,	si	és	l'aniversari	d'algú...	I	en	més	d'una	cosa	algú	ha	fet	la	reflexió	de	porto	tant	de	
temps	aquí,	tres	mesos,	quatre	mesos,	i	no	creia	que	quan	vaig	entrar	que	estaria	quatre	mesos	
sense	 consumir.	Bueno,	 són	 capaços	 de	més	 enllà	 dels	 nostres	mecanismes	 i	 dels	 nostres	
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itineraris	que	posem	en	marxa,	el	seu	itinerari	personal,	el	seu	interès	personal,	que	a	vegades	
no	som	capaços	de	copsar-ho,	de	dir	és	que	l'objectiu	de	no	haver	consumit	en	quatre	mesos	
per	mi	és	importantíssim	i	potser	per	nosaltres	en	el	pit	és	que	pagui	la	responsabilitat	civil,	
que	es	tregui	l'ESO...	Però	per	ell	ja	és	un	com	un	logro	molt	important	el	fet	de	porto	quatre	
mesos	 sense	 consumir.	 I	 a	més	 tinc	 capacitat	de	poder-me	adonar,	perquè	moltes	vegades	
doncs	estan	en	situacions	en	el	mòdul	en	què	el	temps	precisament	és	una	variable	que	volen	
inhibir.	Consumeixo	i		així	me	evado	del	tiempo,	bueno	doncs	són	capaços	d’adonar-se'n	que	
han	 estat	 un	 temps	 sense	 consumir.	 L'altre	 dia	hi	 havia	un	 parell	 d'interns	 que	 feien	
menció,	és	importantíssim	en	aquest	 sentit,	 no?	Paciència	 i	 respecte	dels	diferents	 ritmes...	
Més	paciència	hauríem	de	tenir,	a	vegades	crec	que	tenim	poca	paciència	i	ho	dic	en	primera	
persona	 perquè	 són	 processos	 els	 del	DAE,	 d'interns	 que	vénen	precisament	 de	 situacions	
molt	complicades	de	cercles	tancats,	en	els	que	els	processos	es	repeteixen	i	de	cop	i	volta	
nosaltres,	i	això	és	un	problema	de	pensar	que	ho	podem	tot,	ara	aplicarem	ABC	i	sortirà	F.	No	
som	conscients	que	potser	no	porta	sis	mesos,	potser	porta	25	anys	repetint	aquest	mateix	
procés	o	aquest	mateix	model,	llavors	clar...	És	un	treball	més	personal,	no?	Sí,	el	tema	de	la	
paciència	és	més	vers	nosaltres	que	no	vers	a	ells.	I	tornem	al	que	parlàvem	abans,	si	realment	
creiem	que	són	ells	els	protagonistes,	el	fracàs	puntual	no	es	pot	viure	com	un	fracàs	total.	Ara	
ja	has	 fet	una	cosa	que	no	estava	en	 la	 línia	ascendent	que	havíem	planificat...	Pues	ja	està,	
o	todo	o	nada.	Bueno,	moltes	vegades	ens	frustrem	perquè	pensem	que	les	coses	poden	anar	
bé	i	els	processos	no	són	processos	lineals	cap	amunt	sinó	i	sobretot	amb	els	temes	de	consum,	
però	no	només	amb	els	de	consum,	moltes	vegades	diem	"no	et	refiïs"	d'aquell	intern	que	és	
capaç	de	portar	un	procés	lineal	cap	amunt	perquè	vol	dir	que	quan	caigui,	caurà	en	picat.	És	
a	dir,	el	normal	és	que	si	tu	portes	un	procés	de	consum	de	fa	molt	de	temps	de	llarga	munició,	
doncs	 hi	 hagin	 recaigudes	 i	 les	 ganes	 de	 consumir	 existeixin	 i	 que	 les	 situacions	 que	 se't	
presentin	com	a	dificultat	a	 la	vida	doncs	et	permetin	 trobar	 l'excusa	per	 tornar	en	aquell	
estadi	 de	 confort	 que	 és	 el	 consum.	Bueno	l'important	 no	 és	 tant	 que	 consumeixi	 o	 no	
consumeixi,	sinó	si	ell	és	conscient	que	això	no	ho	vol	i	no	ho	ha	pogut	evitar,	si	és	capaç	de	
compartir-ho,	si	és	capaç	de	demanar	ajuda,	si	és	capaç	de	dir...	
O	 per	 contra,	 segueix	 amb	 el	 patró:	 intento	 dissimular-ho,	 intento	 enganyar,	 que	 no	
m'enganxin,	l'important	és	 aparentar	 que	 no	 tinc	 aquest	 problema	 perquè	 aconseguiré	 tal	
cosa,	doncs	és	un	procés	viciat,	un	procés	que	no	porta	enlloc.	Al	final	poses	la	cura	no?	Entenc	
que	és	la	cura	per	un	mateix,	vers	l'altre,	no?	Jo	utilitzo	una	expressió	que	no	m'agrada	molt,	
crec,	 això	és	una	 interpretació	 meva,	 que	 en	 el	DAE,	 dic	a	 nivell	 professional	eh,	 no	 sé	 si	
aconseguim	gaires	 coses	amb	 els	 interns,	però	aconseguim	 una	 molt	 important	 que	
ens	dóna	com	la	base	per	poder	construir,	que	és	la,	i	utilitzaré	una	paraula	que	segurament	
que	 tècnicament	 no	 és	molt	 vàlida,	 que	 és	 la	sanación.	 Hi	 ha	 un	 primer	 procés	en	 què	els	
interns,	 no	 la	sanación	entesa	 en	 un	 tema	 religiós	 o	 místic	 eh,	sinó	vénen	a	 curar-se,	 a	
recuperar	 un	 estadi	 de	 cura	 d'ells	mateixos,	mental,	 personal,	 guanyant	 pes,	molts	 amb	 el	
consum	 que	 tenen	 o	 les	 situacions	 que	 tenen	 venen	 amb	 molt	 poc	 pes,	 molts	 tenen	
problemàtiques	 de	diferents	 índoles	de	 caràcter	 o	 de	 tema	 mèdic,	 malalties,	 malalties	
cròniques...	Bueno,	aquests	processos,	és	a	dir,	tornar-se	a	trobar	com	una	persona	normal,	la	
majoria	tenen	impressionants	de	son,	de	poder	dormir	o	no	poder	dormir.	Clar...	Jo	sempre	
penso	si	jo	no	dormís	seria	una	persona	totalment	diferent	de	la	que	sóc,	ja	tinc	mal	caràcter	a	
vegades,	 seria	 insuportable.	 Alguns	 recuperen	 la	 son,	 altres	 en	 canvi	 venen	 aquí	 i	 aquest	
procés	 de	 sanació	 els	 porta	 a	 l'insomni	 perquè	 comencen	 a	 pensar.	 Clar...	 les	 habitacions,	
nosaltres	en	aquest	procés	de	cura	 i	de	canviar	pensem	que	el	 llenguatge	és	important	 i	és	
evident	que	una	cel·la	en	un	centre	penitenciar	és	una	cel·la,	perquè	és	un	espai	on	dorms	i	on	
vius	 que	 es	 tanca	 i	 no	 et	 deixen	 sortir,	 per	 tant	 és	 una	 cel·la.	 Però	 nosaltres	 amb	 aquesta	



	 156	

intenció	 de	 viure-ho	 de	 forma	 més	 natural,	 més	 normal,	 no	tan	agressiva,	 parlem	
d'habitacions,	no?	Bueno	les	habitacions	que	són	casa	seva,	l'espai	d'intimitat	seu,	es	passen	
moltes	 hores.	 Si	 tots	 nosaltres	 quan	 vivim	 en	 societat	 estem	 representant	 un	 paper	 i	 jo	
no	sóc	el	que	sóc	a	casa,	i	sóc	diferent	que	el	que	sóc	aquí,	tots	representem	diferents	papers,	
doncs	ells	quan	surten	de	la	seva	habitació	representen	un	paper.	El	tema	és	si	el	seu	procés	
penitenciari	refractari	en	el	tractament,	que	no	veuen	una	esperança	al	 final	 i	amb	aquesta	
situació	l'important	és	passar	dies,	l'important	és	resoldre	el	dia	a	dia...	Si	en	una	situació	sí	
que	veus	principi	i	un	possible	final,	sí	que	ets	capaç,	i	per	mi	aquí	està	el	clic,	si	ets	capaç	de	
ser	 honest	 amb	 tu	 mateix	 i	 ser	 honest	 amb	els	 altres.	 L'honestedat	 és	 una	 de	 les	
característiques	per	mi	més	complicades	i	més	importants:	quan	jo	estic	només	pensant	en	
com	aconseguiré	quelcom	per	poder	consumir	aquell	dia	és	molt	fàcil	ser	deshonest	i	 jo	ho	
entenc.	Però	quan	un	ha	decidit	que	el	seu	camí	no	és	pensar	només	en	el	dia	a	dia,	alguns	
interns	 t'ho	diuen:	 és	que	 jo	 he	 estat	 al	mòdul	 i	 he	 estat	divinamente,	casi	millor	 que	 aquí	
perquè	no	pensava,	perquè	era	consumir,	consumir,	menjar...	Alguns	et	parlen	de	que	no	els	
importava	 anar	 bruts,	 la	 roba	 no	 els	 importava,	 què	 més	 em	dóna,	 l'única	 cosa	 que	
m'importava	era	consumir	 i	sobreviure	en	el	mòdul.	Clar,	quan	 la	seguretat	està	garantida,	
quan	 la	 teva	 capacitat	 de	 raonament	 existeix,	 quan	 tens	 un	 pla	 de	 futur,	 tots	
podríem	convenir	que	és	una	situació	millor	que	 l'anterior,	però	clar	comencen	a	aparèixer	
totes	les	pors,	de	fracàs,	de	no	sabre	fer-ho,	tornaré	a	decebre	a	aquell	que	no	vull	decebre...	Si	
jo	estic	a	un	mòdul	i	no	vull	saber	res	de	ningú	no	decep	a	ningú	però	si	es	posen	en	contacte	
amb	la	meva	família,	jo	els	hi	dic	i	em	veuen	en	un	vis	a	vis	que	estic	millor,	contra	més	gran	
anem	fent	la	pilota	la	por	a	decebre	és	més	gran.	Tota	aquesta	part	més	psicològica	que	és	la	
que	treballa	la	psicòloga	és	molt	important.	
	
Això	que	comentaves	del	bon	dia	em	sembla	un	espai	com	per	tenir	cura,	per	compartir.		
	
Sí,	és	un	espai	d'autoreconeixement	de	comunitat.	És	a	dir,	és	un	espai,	moltes	vegades	els	
hi	dóna	pal	no?	Fa	fred...	Però	és	un	espai	en	què	comencem	el	dia	i	estem	tots	i	ens	veiem	les	
cares	perquè	estem	en	cercle.	Hi	ha	qui	té	habilitat	 i	 fa	un	poema	i	el	 llegeix	o	una	cançó	o	
alguna	cosa	baixem	alguna	cosa	d'internet	i	el	posem	a	la	tele	i	ho	fem,	no?	Jo	crec	que	és	vital.	
Pensa	 que	 en	 el	 tema	 de	 l'acompanyament,	 és	 un	 terme	 que	 s'ha	 posat	 molt	 de	 moda	
l'acompanyament,	els	que	més	l'utilitzen	i	des	de	fa	més	temps	són	els	mestres.	És	un	concepte	
que	es	va	iniciar	molt	amb	els	mestres,	acompanyar	el	procés	acadèmic,	acompanyar	el	procés	
d'aprenentatge...	 Els	 models	 d'escola,	bueno	diré	 d'institut	 més	moderns	a	 la	 ciutat	 de	
Barcelona,	 estan	 intentant	 aplicar	 coses	 d'aquestes,	 és	 a	 dir,	 per	 exemple	 l'altre	 dia	 per	
circumstàncies	personals	m'ho	explicaven:	els	alumnes	quan	arribin	en	comptes	de	ser	un	
institut	 fred,	 classe	a	primera	hora,	 el	primer	que	 fem	és	un	espai	que	 li	diuen	de	 trobada,	
diuen	és	com	si	fos	una	tutoria	però	en	comptes	d'una	tutoria	és	un	espai	en	què	ens	trobem	
tots	i	estem	aquí...	No	és	vuit	del	matí	classe	de	mates,	qui	arriba	tard...	És	un	espai	en	què	es	
troben,	 es	 veuen	 com	 et	 trobes...	 Intentar	 preocupar-te	 de	 l'altre	 i	 tenir	 tu	 un	 espai	 per	
preocupar-te	 de	 tu	mateix	 i	 de	 la	 comunitat.		Podria	 ser	 un	 espai	 semblant,	 és	 a	 dir,	és	 un	
espai	en	què	ens	veiem,	un	espai	col·lectiu,	no	podem	perdre	que	intentem	aplicar	un	model	
de	 comunitat,	 per	 tant	 la	 comunitat	 ha	 de	 tenir	 espais	 d'autoreconeixement.	
També	són	les	assemblees	espais	d'autoreconeixement.	
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Feu	assemblea?	
	
Sí,	dic	que	fem,	perquè	n'hem	fet	alguna.	No	volem	fer	assemblees	diàries,	la	nostra	assemblea,	
el	 nostre	 lloc	 de	 trobada	 és	 el	 bon	 dia.	 Jo	 crec	 que	 és	 la	 característica	 pot	 ser,	 l'element	
característic	que	més	ens	diferencia,	el	bon	dia.	Ara	seré	una	mica	crític	en	general,	pensa	que	
en	els	mòduls	els	interns	a	l'equip	de	tractament	com	no	està	conjunt	el	veuen	en	el	millor	dels	
casos	a	les	nou	i	mitja,	però	potser	hi	ha	un	professional	que	a	primera	hora	no	baixa	pel	que	
sigui,	per	organització...	No,	no,	tots	els	professionals	que	estan	aquí,	que	estan	implicats	fins	i	
tot	els	funcionaris,	ens	reunim	com	a	comunitat	i	ens	autoreconeixem,	no?	I	comencem	el	dia,	
després	ens	barallarem,	no	ens	barallarem,	anirà	bé,	anirà	malament...	Però	aquell	és	un	espai	
en	què	tots	estem,	per	tant	jo	moltes	vegades	els	hi	dic	si	no	hi	ha	res	preparat,	no	passa	res,	
bon	dia	i	ja	està,	donem	alguna	novetat,	no	ha	vingut	tal	persona,	no	es	farà	l'activitat...	És	un	
moment	 també	 d'informació,	 no?	 Ens	 permet	 enfortir	 la	 comunitat	 el	 bon	 dia.	 I	 no	 sé	 si	
explicar-te	res	més...	El	tema	del	compromís	crec	que	no	l'has	comentat...	El	compromís.	Mira,	a	
nivell	formal,	quan	entren	en	el	DAE	ells	signen	un	compromís	per	exemple	entre	moltes	altres	
coses	per	exemple	es	comprometen	a:	de	dilluns	a	divendres	ocupar	quatre	franges	del	dia,	
vuit	hores	de	treball	en	activitats.	Els	interns	quan	els	anem	a	entrevistar	a	mòdul,	molts	d'ells	
et	diuen,	vull	anar	al	DAE	perquè	necessito	ocupar	el	meu	temps	d'una	forma	organitzada	i	
adequada,	perquè	en	el	mòdul	i	és	veritat,	un	si	vol	tenir	el	temps	ocupat	depèn	més	d'ell,	pots	
anar	a	l'escola,	fora,	pots	treballar...	Però	si	no	vols	fer	res,	pots	no	fer	res.	Llavors	la	gent	que	
té	problemes	d'organització	o	de	disciplina,	de	conducta	o	de	consum,	si	no	es	fa	res	doncs	
diuen	 "como	no	tengo	el	tiempo	ocupado,	 acabo	 teniendo	 problemas	 de	
conducta	y	teniendo	problemes	de	 consumo",	 necessito	 que	 m'organitzi	 algú	 el	 temps.	 I	
aquesta	és	la	demanda,	després	ens	costa	moltíssim	que	vagin	a	les	activitats,	però	la	demanda	
és	necessito	que	el	 temps	estigui	organitzat	perquè	això	em	permet	estructurar	el	dia,	 em	
permet	controlar	millor	la	meva	conducta	i	controlar	els	meus	consums.	Aquesta	és	la	idea,	
després	portar-la	a	terme	és	més	complicat	perquè	jo	el	que	vull	moltes	vegades	és	disposar	
del	meu	temps	i	no	haver	de	fer	cap	esforç,	però	et	demanen	això.	
	
I	el	compromís	per	part	del	professional?	
	
Clar,	en	aquest	document	que	nosaltres	signem	precisament,	i	penso	que	està	molt	bé,	hi	ha	
un	espai	perquè	signi	ell	i	hi	ha	una	relació	de	compromisos	i	hi	ha	un	espai	de	compromisos	
per	part	nostre.	El	compromís	és	precisament	que	en	el	seu	procés	nosaltres	estem	immersos,	
estem	 allà,	 l'acompanyem.	 Per	 exemple,	 si	 nosaltres	 hem	 de	 fer	 un	 pla	 individual	 de	
tractament,	 moltes	 vegades	 en	 el	 mòdul,	 que	 no	 hauria	 de	 ser	 així,	 el	 pla	 individual	 de	
tractament	 l'elabora	 l'equip	 i	 el	 signa	 l'intern.	 I	 aquí	 insistim	 que	 no:	 el	 pla	 individual	 de	
tractament	ha	de	ser	un	pla	conjunt,	que	l'elaborem	l'intern	i	nosaltres,	i	és	vital.	Nosaltres	ens	
comprometem	 a	 portar-lo	 a	 terme	 de	 la	mateixa	manera	 que	 es	 compromet	 a	 portar-lo	 a	
terme,	 em	 comprometo	 jo	 a	 complir	 les	 normes	 igual	 que...	 Perquè	moltes	 vegades	 hi	 ha	
aquesta	asimetria.	Clar	 jo	sóc	el	professional,	 jo	porto	la	placa	i	tu	ets	 l'intern,	 jo	mano	i	tu	
obeeixes.	No,	si	intentem	que	sigui	una	relació	de	respecte,	una	relació	més	madura,	més	de	
responsabilitat	horitzontal,	com	tu	comentaves	al	document,	 jo	sóc	el	professional	per	tant	
tinc	unes	habilitats,	tu	ets	la	persona,	però	el	compromís	ha	de	ser	mutu.	Coses	molt	senzilles...	
Si	l'hora	de	fer	tal	cosa	és	tal	hora,	hi	tornem	a	l'acompanyament,	al	modelatge.	Si	no	es	pot	
fumar	en	una	sala,	no	es	pot	fumar,	no	perquè	tu	siguis	intern	i	jo	sí	perquè	sigui	professional,	
no	es	pot	 fumar	perquè	 té	un	argument	vàlid	per	a	qualsevol	persona,	perquè	és	un	espai	
tancat,	perquè	la	normativa	no	ho	permet,	perquè	pot	molestar...	Pel	que	sigui.	Si	s'ha	d'anar	
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net	o	utilitzar	els	coberts	és	una	manera	de	respecte	a	l'altre,	però	no	pel	que	jo	sóc	o	pel	càrrec	
que	tinc	o	pel	que	tu	ets	i	la	situació	que	tu	tens.	És	veritat	que	jo	sóc	professional	i	tu	et	quedes,	
però	això	no	vol	dir	que	no	ens	respectem	com	a	persones,	en	aquest	sentit.	
	

	

	

	

	



Annexa	3:	Observacions	del	quadern	de	camp	
LA	PROXIMITAT	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.3	
14/02	

L’arribada	al	DAE	
comença	amb	una	
benvinguda,	un	com	
estàs,	un	somriure,	una	
“insistència”	a	participar	

S.3	
05/03	

El	D.	Deixa	l’espai	per	a	
parlar	de	com	estem.	

P.3	
05/03	

JM-	“Yo	creo	que	sí”	
(referència	a	la	capacitat	
del	grup	de	fer	silenci)	

A.7	
09/02	

El	D.	proposa	un	exercici	en	
parelles	rotatives	al	voltant	
de	la	mirada	i	el	contacte	
amb	l’altre.	

Es	crea	una	complicitat	a	
l’hora	de	tocar.	

D	–	“Os	podeis	mirar	y	
ayudaros	entre	vosotros”	

El	JM	xoca	les	mans	per	
celebrar	una	resposta	que	
li	ha	agradat.	

D	-	“Ho	intentaré	explicar	
una	vegada	a	veure	si	
m’explico	i	ho	intenteu	
retenir”		à	responsabilitat	
compartida	

B.8	
21/03	

El	D.	Saluda	als	
participants	només	
arribar	al	mòdul,	els	
pregunta	com	estan,	
s’interessa	pel	que	
expliquen.	

S.11	
09/04	

En	arribar	hi	ha	una	
tendència	a	saludar	
efusivament	al	D,	als	
estudiants	en	pràctiques	i	
a	l’educadora.	

JM	–	“Gràcies	per	
l’actitud”	

A.8	
28/02	

Es	“qüestiona”	el	poder	del	
JM	com	a	educador	i	si	hi	ha	
una	horitzontalitat	real	
educador-grup.	

El	canvi	de	lloc	dóna	una	
nova	perspectiva	i	
contacte	amb	noves	
persones.	

	 	 JM	–	“Estás	bién	hoy?”	(a	
una	participant)	

JM	–	“Ens	apropem	des	de	
l’exigència,	l’admiració	i	la	
confiança”	

Exercici	per	parelles	
rotatives	per	a	
connectar	a	través	de	la	
mirada.	
El	canvi	de	parella	
permet	aproximar-se	
individualment	a	
diferents	participants.	

	 	 JM	–	“Mireu-vos	per	tocar	
juntes”	

Es	reflexiona	al	voltant	de	
l’acompanyament	com	a	
educadors:	necessitat	de	
contacte,	vincle	educador-
grup,	mirada.	
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Exercici	amb	contacte	
xocant	les	mans.	

	 	 JM	–“Gràcies	a	tothom.	
Estic	molt	content	d’estar	
cada	setmana	aquí	i	de	fer	
coses	juntes.”	

JM	–	El	canvi	de	posició	és	
un	dels	recursos	bàsics.	

D.	Per	a	què	serveix	
l’exercici	de	mirar-se?	
A.	Confianza	
G.	Afrontar	la	situación	

	 	 P.4	
22/03	

Hi	ha	una	persona	nova	al	
grup	i	ha	sortit	del	grup	
preguntar-li	el	nom.	
A	–	“Hagamos	una	ronda	
para	decirles	niestros	
nombres	para	que	se	los	
sepa.”	

A.10	
10/04	

L’educador	de	Basket	Beat	
té	el	següent	poder	sobre	el	
grup:	controla	la	paraula,	
l’espai	i	la	posició,	és	a	qui	
parla	i	es	dirigeixen	els	
participants,	qui	decideix	
quines	propostes	són	
interessants	i	s’incorporen	i	
quines	no,	quines	coses	són	
les	que	es	visibilitzen.	

Improvització	com	a	
espai	per	a	crear	vincles	
amb	els	altres.	

	 	 El	JM	va	canviant	de	lloc	
físicament	en	el	grup.	

A.11	
11/04	

Abans	d’entrar	a	l’espai,	la	
M.	Passa	a	saludar	un	per	
un	els	diferents	grups	i	
participants	que	hi	ha	a	
fora	formats.	

B.9	
28/03	

D	–	“Qué	os	gusta	de	
BB?”	
J	–	“Contacto	a	través	de	
la	mirada.	Connexión	
con	el	otro”	

	 	 El	grup	confia	en	el	JM	i	
respon	a	les	seves	
propostes	positivament.	

A	l’inici	de	la	sessió:	seiem,	
com	estem,	presentem	si	hi	
ha	algú	nou,	recordem	què	
hem	fet	fins	ara...	És	un	
espai	de	trobada,	re	
reconèixer-nos	com	a	grup.	

B.11	
11/04	

Inici	amb	un	espai	
d’acollida	mentre	va	
arribant	tothom.	Es	crea	
un	vincle,	una	
oportunitat	de	
saber/conèixer	les	
persones	i	saber	com	
estan.	

	 	 P.5	
26/03	

JM	–	“Este	ejercicio	es	de	
mirarse	mucho”	

	 	

	 	 	 	 P.6	
02/04	

JM	–	“Yo	vengo	aquí	por	
vosotras”	
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EL	RECONEIXEMENT	DE	L’ALTRE	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.3	
14/02	

El	P.	porta	una	lletra	que	
ha	escrit	ell.	A	partir	
d’aquí	la	rapeja	mentre	
la	resta	comencem	a	
crear	ritmes	amb	les	
pilotes.	L’A.	Proposa	
cantar	com	a	estribillo	
una	cançó	coneguda	
sobre	voler	ser	lliure.	

S.6	
26/02	

El	J	i	l’I	expliquen	que	van	
anar	a	una	reunió	d’unes	
jornades	i	fan	traspàs	de	
la	informació	als	
companys/es	

S.1	
15/02	

És	la	segona	sessió	i	el	JM	
ja	se	sap	tots	els	noms.	

A.7	
09/02	

El	D	aprofita	els	
suggeriments	de	
modificacions	de	l’exercici	i	
ho	aplica.	

L’educadora	els	demana	
què	els	sembla	que	les	
jornades	siguin	per	a	
grups	de	salut	mental,	
però	també	per	a	altres	
grups.	

JM-	“Vosaltres	sou	el	més	
important”	

D	-		“El	tempo	és	
responsabilitat	del	grup”	

B.6	
07/03	

El	D.	fa	una	proposta	de	
revisar	què	diu	la	lletra	
de	la	cançó	i	els	demana	
què	els	sembla.	

S.7	
05/03	

El	D	recull	les	propostes	
de	ritmes	que	sorgeixen	
per	incorporar-les	a	les	
cançons	que	fem.	

JM	-“És	una	
responsabilitat	vostra	que	
això	funcioni”	

Participant	–	“	M’ha	agradat	
molt	el	que	ha	fet	la	R,	m’ha	
semblat	molt	valenta”.	

B.7	
14/03	

El	D.	demostra	a	
l’arribar	al	mòdul	que	
tots	els	participants	són	
importants	i	que	volem	
que	vingui	cadascun	
d’ells	a	la	sessió.	

D	–“	Qui	creu	que	li	surt?	
Ho	proveu	vosaltres?”	

El	JM	intenta	que	el	grup	
faci	a	partir	de	veure	com	
es	fa,	confia	en	què	no	
caldrà	explicació.	

JM	–	“L’educador	està	al	
servei	de	les	persones”.	

Participant-	“Todo	va	
por	imposición	y	
estamos	hartos	de	las	
imposiciones”	

S.9	
26/03	

D	–“Ho	aprens	súper	
ràpid.	No	sé	si	tens	la	
sensació	tu	que	ho	fas	
malament,	però	no.”	(a	
una	participant)	

JM	–“Què	observes?	Què	
t’ha	agradat?	Què	podries	
millorar?”	(al	grup)	

JM	–	“No	emet	judicis	però	
fa	reformulacions	de	
mirall”	(el	perceptor)	

B.8	
21/03	

D-	“Estoy	muy	contento	
del	grupo	que	hay	aquí,	
es	muy	especial”	

Els	participants	porten	
propostes	de	les	cançons	
que	volen	treballar.	

S.2	
26/02	

JM	–	“Què	té	d’especial	el	
que	fem	perquè	hi	hagi	
tanta	gent	que	vulgui	
venir	a	veure’ns?”	

Exercici:	explicar	al/la	
company/a	alguna	cosa	que	
creus	que	segur	que	li	
servirà	per	a	la	feina.	
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Reflexió:	algú	ha	preguntat	
abans	a	l’altra	persona	què	
necessitava?	

El	D	dóna	protagonisme	
a	aquells	participants	
que	ja	saben	de	què	va	
BB	per	a	què	expliquin	
com	funciona	a	la	resta.	

S.10	
02/04	

L’A	cada	vegada	està	més	
obert	i	mostra	les	seves	
habilitats	al	grup.	

	 JM	–	“X	què	li	ha	passat	a	
Y?”	

JM-	“Admiració	i	exigència	
a	l’alumne/a”	

Participant	–	“Fijarse	en	
el	compañero	como	
estrategia	para	ir	juntos,	
para	hacerlo	bién”	

Cadascú	fa	els	seus	ritmes	
i	després	es	comparteixen	
amb	el	grup	i	tothom	se’ls	
aprèn.	

El	JM	visibilitza	la	
necessitat	de	ser	
protagonistes	i	com	costa	
deixar	el	protagonisme	als	
altres	

JM	–	“Faig	el	ritme	per	tu,	
no	per	mi”.	

B.9	
28/03	

Participant	–	“Bien	
marcado	el	tiempo”	
D	–	“¿Por	quién?”	
P	–	“Por	todos”	

S.11	
09/04	

La	G	s’ha	tallat	el	cabell	i	
sóc	l’única	que	me	n’he	
adonat	es	veu.	Al	fer-li	
saber,	s’ha	sentit	
reconeguda	per	mi.	

JM	–	“Per	què	conto	
només	jo?”	

A.8	
28/02	

JM	–	“com	a	educadores	
hem	de	creure’ns	mirall”	

Un	participant	ens	ha	
volgut	ensenyar	el	seu	
hort.	És	la	primera	
vegada	que	veig	més	
enllà	de	la	sala	de	BB.	

Cada	persona	decideix	el	
seu	ritme	i	després	el	
compartim.	

S.3	
05/03	

JM	–	“Yo	no	soy	nadie	
para	que	me	pidais	
permiso.	Vosotras	sois	
mis	maestras.”	

Es	ressalta	la	importància	
de	que	el	grup	es	reconegui	
entre	sí	mateix.	

	 	 Fem	una	ronda	individual.	
Tothom	té	un	moment	de	
protagonisme	davant	del	
grup.	

JM	–	“Aportes	moltíssimes	
coses	N,	tens	moltes	
capacitats”	

Es	parla	de	la	possibilitat	
d’atorgar	als	participants	el	
rol	d’observadors	i	destacar	
allò	que	els	sembli	
rellevant.	

	 	 	 	 Agafa	les	propostes	de	
número	de	bots	que	els	
participants	volen	fer.	

A.11	
11/04	

La	M.	dóna	la	
responsabilitat	a	un	
participant	de	decidir	quan	
ens	surt	bé	un	ritme.	

	 	 	 	 JM	–	“Com	està	botant	la	
pilota	l’A?	Provem-ho	
totes	així.”	
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	 	 	 	 JM	–	“Està	anant	molt	bé.	
És	molt	difícil	i	ho	esteu	
fent	molt	bé”	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“El	80%	de	las	veces	
tenemos	que	hacer	lo	que	
nos	gusta.	El	20%,	probar	
con	lo	que	no	tanto.”	

	 	

	 	 	 	 Participant	-	“Ho	hem	
aconseguit,	hem	entrat	
tots!”	

	 	

	 	 	 	 JM	–“Com	veieu	que	tota	
la	sessió	pari	perquè	el	S	
es	posi	a	jugar	a	futbol?”	
Grup	–	“Mal”	
JM	–	“Y	por	qué	nadie	dice	
nada?”	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“La	resposta	correcta	
és	la	vostra,	no	la	que	vull	
jo”	

	 	

	 	 	 	 El	mateix	grup	és	el	que	
demana	silenci.	

	 	

	 	 	 	 JM-	“Gràcies	per	l’actitud”	 	 	

	 	 	 	 JM	–	“Gràcies	I	i	J	per	
haver-ho	dit	i	acceptat	tan	
bé”.	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“El	ejericio	depende	
de	todas,	de	quien	bota	y	
de	quien	la	coge”.	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“Els	de	fora	tenim	
l’oportunitat	de	mirar	als	
companys,	és	meravellós,	
donem-los	protagonisme”	

	 	

	 	 	 	 JM-	“Conteu	vosaltres	
també”	
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	 	 	 	 JM	–“Gràcies	J.	Gràcies	a	
tothom.	Estic	molt	
content	d’estar	cada	
setmana	aquí	i	de	fer	
coses	juntes”	

	 	

	 	 	 	 S.4	
22/03	

JM	“Al·lucino	amb	la	
vostra	escolta	extrema	i	la	
vostra	capacitat	de	
respectar	l’espai	de	BB,	
entrar	en	silenci.	És	
increïble	el	que	esteu	
aconseguint.	Felicitats”	

	 	

	 	 	 	 El	JM	aprofita	les	
potencialitats	dels	
membres	del	grup	per	a	
treballar.	

	 	

	 	 	 	 L’educador	té	la	
responsabilitat	de	
visibilitzar	totes	les	
persones	del	grup,	
sobretot	les	que	
tendeixen	a	ser	més	
invisibles.	

	 	

	 	 	 	 El	JM	passa	la	
responsabilitat	a	algú	de	
guiar/liderar.	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“L,	puedes	explicar	a	
M	el	ejercicio?”	

	 	

	 	 	 	 JM	–“Al	final	aquí	en	BB	
escogeis	vosotras.”	

	 	

	 	 	 	 Una	participant	proposa	
un	exercici	i	el	grup	
mateix	s’autogestiona	
votant	per	saber	si	es	vol	
fer.	
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	 	 	 	 JM	–“Ara	ja	no	conto	més	
jo”	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“Pots	venir	aquí	a	
ajudar-nos?”	

	 	

	 	 	 	 JM-	“Entendemos	todos	
que	si	se	equivoca	uno	
nos	equivocamos	todos?”	

	 	

	 	 	 	 JM-	“Salí	muy	tocado	de	
las	capacidades	y	
habilitades	que	
desarrollan”	(sobre	una	
sessió	amb	persones	
cegues)	

	 	

	 	 	 	 S.5	
26/03	

JM-	“Felicitats	pel	que	
estem	fent	cada	dia	de	
mirar-nos,	entrar	en	
silenci.	És	increïble.	

	 	

	 	 	 	 JM-	“Gracias	por	este	
ratito”	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“M,	explícale	el	
ejercicio	a	I,	que	no	estaba	
la	semana	pasada”	

	 	

	 	 	 	 El	JM	dóna	el	rol	
d’observadors	a	2	
participants	perquè	mirin	
què	passa,	per	què	no	
funciona.	

	 	

	 	 	 	 JM	–	“Fijaros	que	
preferimos	que	no	
cambie”	

	 	

	 	 	 	 El	JM	els	felicita	perquè	
han	aconseguit	fer	
l’exercici,	tot	i	que	no	
deixa	de	recordar-los	que	
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ha	deixat	passar	algun	
error.	

	 	 	 	 El	JM	reconeix	que	s’han	
canviat	de	lloc	i	els	
felicita.	

	 	

	 	 	 	 JM-	“¿Quién	lleva	el	
tiempo?	Por	qué	no	lo	
llevamos	todos?”	

	 	

	 	 	 	 Celebrem	el	que	
aconseguim	com	a	grup-	
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LA	PARTICIPACIÓ	ACTIVA	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.6	
07/03	

El	D	creu	que	cal	posar	
l’objectiu	de	gravar	la	
cançó	com	a	motivació	
pel	grup.	

	 	 P.1	
15/02	

JM-	“Què	podem	fer	
perquè	surti	l’exercici?”	

A.7	
09/02	

BB	és	un	espai	per	provar,	
experimentar.	Fins	que	no	
ho	fas	no	te	n’adones.	Amb	
l’assaig-error	s’entrena	la	
capacitat	d’improvisar,	
escoltar,	conèixer	la	gent	
que	tens	al	voltant,	els	seus	
interessos.	

Hi	ha	infants	que	surten	
del	cercle	de	Basket	Beat	i	
es	respecta	aquesta	
manera	d’estar.	

	 El	grup	decideix	qui	entra	
en	cada	moment	a	
l’exercici.	

Al	promoure	la	reflexió	dels	
participants,	els	fem	
participar	activament	del	
què	passa.	

B.7	
14/03	

El	D	remarca	la	
importància	de	que	tots	
els	participants	vinguin	
a	la	sessió.	

	 	 P.3	
05/03	

El	JM	agafa	les	propostes	
de	número	de	bots	que	
volen	fer	i	s’incorporen	a	
l’exercici.	

A.8	
28/02	

La	improvisació	és	un	espai	
de	participació	lliure.	

La	improvisació	és	un	
espai	d’assaig-error,	de	
construir	junts	sense	
conseqüències	si	ens	
equivoquem.	És	present	
a	totes	les	sessions.	

	 	 P.4	
22/03	

JM-	“Me	gusta	la	gente	que	
se	anima	a	entrar.	Me	
gustaría	tambén	que	cada	
uno	tubiera	la	fortaleza	
para	que	les	alga	entrar.”	

	 	

B.8	
21/03	

El	P	vol	gravar	la	sessió	
enlloc	de	participar	com	
sempre	botant	la	pilota.	

	 	 P.5	
26/03	

El	JM	pregunta	a	un	
participant	en	quin	
número	estem	botant.	El	
participant	no	ho	sap	i	el	
JM	remarca	que	no	passa	
res.	

	 	

BB	és	participació	activa	
constant.	

	 	 P.6	
02/04	

Ningú	té	vergonya	o	no	
vol	fer	l’exercici	quan	el	
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JM	demana	que	es	faci	de	
manera	individual.	

B.9	
28/03	

L’acompanyament	
socioeducatiu	implica	
presència	de	les	dues	
parts.	

	 	 De	l’error	d’un	participant	
surt	una	oportunitat	per	a	
enriquir	el	ritme.	

	 	

Avui	està	sent	un	espai	
interessant	d’error.	Avui	
que	no	hi	ha	els	que	
saben	tocar	
normalment,	permet	
arribar	a	altres	llocs.		
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LA	CIRCULACIÓ	DE	LA	PARAULA	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.1	
24/01	

El	David	deixa	molt	
espai	al	diàleg,	deixa	
silenci	sense	acaparar	la	
paraula	però	alhora	no	
deixa	de	facilitar-la	a	
tothom	

S.1	
22/01	

Es	nota	que	els	costa	
trobar	l’equilibri	de	
participació	però	que	en	
son	conscients	i	ho	
treballen	molt	i	tenen	
tècniques/trucs.	

P.1	
15/02	

El	JM	es	manté	en	silenci,	
espera,	per	a	deixar	espai	
a	algú	per	a	que	parli,	
sobretot	quan	sap	que	li	
costa.	

A.7	
09/02	

L’educador	és	qui	facilita	la	
paraula,	qui	l’atorga.	

B.5	
21/02	

En	acabar	la	
improvisació	hem	tingut	
un	espai	de	compartir.	
El	D	ha	anat	preguntat	a	
cadascun	dels	
participants	què	havia	
vist	que	havia	passat,	
començant	per	aquells	
als	que	se	sol	sentir	
menys	la	veu.	

Al	J	li	costa	molt	el	tema	
comunicatiu	verbal	i	però	
tant	el	D	com	l’educadora	
li	donen	molt	la	paraula	i	
l’espai	per	expressar-se.	

P.2	
26/02	

El	JM	fa	preguntes	
constants	per	a	fer	
circular	la	paraula:	“Què	
observes?	Què	t’ha	
agradat?	Què	podries	
millorar?”	

Un	recurs	educatiu	és	
molestar,	incomodar	des	de	
la	bona	intenció	per	a	
fomentar	la	reflexió.	

A	través	de	la	paraula	es	
promou	la	reflexió	
individual	i	grupal.	

B.6	
07/03	

El	D	pregunta	què	els	
sembla	una	proposta.	

S.6	
26/02	

D-“	Per	què	poses	atenció	
quan	canta	i	no	quan	
parla?”	

Preguntes	per	incitar	al	
diàleg:	“Què	té	d’especial	
el	que	fem	perquè	hi	hagi	
tanta	gent	que	vulgui	
venir	a	veure’ns?”,	“Què	
podem	fer	perquè	ens	
surti?”,	“Què	li	ha	passat	a	
x?,	“Qué	quiere	decir	en	
este	ejercici	ohacerlo	
bién?”	

A.8	
28/02	

La	circulació	de	la	paraula	
com	a	joc.	Per	exemple,	
finalitzar	amb	una	roda	
d’una	paraula	del	que	ha	
estat	la	sessió.	

S.7	
05/03	

El	D	dóna	molt	espai	a	
l’expressió	oral,	al	que	
necessita	parlar.	

El	silenci	i	la	pregunta	són	
recursos	bàsics.	Un	deixa	
espai	a	la	resposta,	l’altra	
incita	a	pensar.	

Utilitza	la	pregunta	per	a	
fer	reflexionar:	“El	
pensar	en	sí	es	un	
problema?”	

S.9	
26/03	

La	paraula	sol	ser	
monopoli	de	dos	
participants.	El	D	
pregunta	a	tothom,	però	

P.3	
05/03	

Utilitza	el	silenci	com	a	
recurs	per	a	esperar	que	
tothom	estigui	a	punt	per	
començar.	

L’exercici	final	dels	
números	que	es	fa	a	tots	els	
grups	i	sessions	serveix	per	
a	escoltar-se	i	deixar	espai	
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no	força	a	parlar	a	ningú	
tampoc.	

a	l’altre.	Treballar	l’escolta	
més	que	la	paraula.	

B.7	
14/03	

D-“¿Qué	has	observado	
hoy?”	

Fem	una	ronda	en	què	
cadascú	proposa	una	
combinació	de	DUM	i	
TAK.	Enlloc	de	circular	la	
paraula,	el	que	circula	és	
la	música	a	través	de	la	
paraula.	Això	fa	que	tingui	
tothom	protagonisme	en	
algun	moment.	

El	JM	és	el	que	gestiona	la	
paraula,	qui	decideix	per	
qui	circula.	

	 	

B.8	
21/03	

Hi	ha	l’espai	i	la	llibertat	
per	a	què	parli	qui	ho	
necessiti.	

P.4	
22/03	

JM-“No	cal	aixecar	la	mà	
per	parlar.	Pots	parlar	
quan	vulguis	i	creguis	que	
és	el	moment.	Per	fer	això	
cal	escoltar	més.”	

	 	

El	D	facilita	el	diàleg	per	
a	la	coneixença	dels	
participants	entre	sí.	

El	JM	va	donant	la	paraula	
amb	preguntes	per	a	
reflexionar	sobre	el	què	
està	passant.	

	 	

D-“Com	ens	sentim?”	 S.11	
09/04	

El	D	intenta	incloure	la	
circulació	de	la	paraula	
mentre	es	segueix	botant.	

Pregunta	a	persones	en	
concret	de	manera	
intencionada.	Ho	fa	casi	
sempre	mentre	segueix	
l’exercici	i	segueixen	
botant	à	Recurs	de	la	
seqüència.	

	 	

B.9	
28/03	

El	D	pregunta	i	deixa	
espai	per	a	la	resposta	
fent	silenci.	

D	–“Intentemos	hacer	un	
esfuerzo	para	
eschucharnos	durante	un	
rato”.	

JM-“Ajuda	molt	que	l’altre	
se	senti	escoltat.	A	
vegades	no	és	suficient	
escoltar”	

	 	

	 	 	 P.5	
26/03	

JM-“¿Qué	hacemos	en	BB?	
Participant-“Más	silencio”	

	 	

	 	 	 	 El	JM	aprofita	que	un	
participant	fa	gestos	
imitant	el	què	diu.	Ho	
inclou	per	parlar	de	
possibilitat	d’entendre’s	
tot	i	no	conèixer	el	
llenguatge.	
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	 	 	 	 JM	–“M,	explícale	el	
ejercicio	a	I	que	no	estaba	
la	semana	pasada”	

	 	

	 	 	 	 P.6	
02/04	

JM-“S,	alguna	observació	
del	que	ha	passat?”	
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LA	IDEA	D’ITINERARI	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.6	
07/03	

El	D	creu	que	ens	hem	
de	posar	l’objectiu	de	
gravar	la	cançó	com	a	
motivació	pel	grup.	à	
Objectiu	a	llarg	termini.	

S.9	
26/03	

Per	aprendre	cal	fer	un	
procés,	seguir	uns	passos.	

P.3	
05/03	

JM-“Serem	capaços	de	fer	
silenci	en	5	minuts	el	
proper	dia?”	à	idea	
d’anar	millorant	i	
complicant	el	que	fem	a	
cada	sessió	

A.7	
09/02	

Fem	transferència	del	
coneixement	a	la	vida	més	
enllà	de	les	sessions	per	a	
generar	aprenentatges	
significatius.	

B.8	
21/03	

El	Raúl	es	molt	constant	
i	es	nota	molt	l’evolució	
positiva	que	està	fent	en	
quant	a	pulsació	i	ritme.	

S.10	
02/04	

L’A	cada	vegada	està	més	
obert	i	mostra	les	seves	
habilitats	al	grup.	

JM-“Estic	molt	content	
d’estar	cada	setmana	aquí	
i	de	fer	coses	juntes”	

	 	 	 	 P.4	
22/03	

Un	participant	que	al	
principi	es	passava	la	
major	part	de	la	sessió	
fora	del	cercle,	avui	
proposa	fer	una	roda	de	
noms	per	a	incloure	a	les	
persones	noves	que	han	
vingut.	

A.9	
10/04	

Les	sessions	puntuals	
queden	molt	lluny	a	la	idea	
d’itinerari,	hi	ha	molt	poc	
marge	de	fer	un	procés	al	
llarg	del	temps	amb	el	grup.	

	 	 	 	 P.5	
26/03	

Una	participant	que	
sovint	ha	estat	fora	del	
cercle,	és	qui	convida	a	un	
educador	que	ha	vingut	a	
observar	a	estar	al	cercle	
amb	el	grup.	

	 	

	 	 	 	 Ningú	ha	sortit	del	cercle	
en	tota	l’estona	de	sessió.	
A	l’inici	3	o	4	persones	
acostumaven	a	sortir	
durant	la	sessió	del	cercle.	
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LA	COMUNITAT	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.1	
24/01	

Iniciem	un	ritme	tots	
junts,	però	es	converteix	
en	una	creació	
col·lectiva	poc	a	poc.	

S.1	
22/01	

Som	tres	persones	extres	
de	pràctiques	participant	
al	taller.	Se’m	fa	estrany,	
em	sap	greu	que	molesti.	
Només	han	vingut	4	dels	
participants	habituals,		
l’educadora	i	el	D.	

P.1	
15/02	

JM-“Mientras	respetes	al	
grupo,	haz	lo	que	quieras”	

A.6	
04/02	

Aconsegueixen	contar	fins	a	
30	a	l’exercici	dels	números	
i	fer	els	30	bots	junts.	Ho	
celebren	amb	molta	alegria.	

B.2	
31/01	

Comencem	a	composar	
un	ritme	per		
acompanyar	la	lletra	
d’un	participant.	El	D	
intenta	que	sigui	una	
composició	col·lectiva.	

S.2	
29/01	

Fan	un	intercanvi	a	través	
del	programa	
l’ajuntament.	Esperàvem	
el	grup	Blackout	de	dansa	
urbana,	però	només	n’han	
vingut	dos.	També	han	
vingut	dues	persones	més	
a	participar	una	i	l’altra	a	
observar.	

Se’ls	fa	difícil	escoltar	
quan	fan	el	ritme	els	
altres	perquè	estan	
pendents	del	seu.	

A.7	
09/02	

Es	fan	tres	grups,	cada	grup	
fa	un	ritme	i	els	toquen	
alhora.	Tres	ritmes	
diferents	formen	part	d’un	
tot.	

B.3	
14/02	

Sempre	sona	molt	bé,	hi	
ha	un	sentit	de	grup,	
d’anar	alhora,	de	mirar-
se	i	treballar	de	manera	
conjunta.	

JM-“S’aprenen	moltes	
coes	mirants	als	altres”	

A.8	
28/02	

“A	BB	som	grup.	Cadascú	és	
diferent”	

B.6	
07/03	

El	J	ha	vingut	nou	i,	tot	i	
que	en	sap	molt	de	
música,	respecta	molt	el	
ritme	del	grup.	

S.6	
26/02	

La	G	i	el	J	canten	junts.	Al	J	
li	costa	seguir	el	ritme	
però	cantar	amb	la	G	
l’ajuda.	

P.2	
26/02	

Una	persona	pregunta	a	
l’Estel	com	es	diu.	El	JM	
dóna	molta	importància	a	
preguntar	i	conèixer	algú	
nou	quan	ve	a	les	
sessions.	

A.11	
11/04	

Treball	en	petits	grups	per	
crear	una	seqüència	de	
ritmes.	

B.7	
14/03	

Participant-“Gracias	a	
mí	no,	somos	todos”	

S.7	
05/03	

Educadora-“Som	un	grup,	
no	pots	actuar	com	si	
estiguessis	sol	al	món”	

JM-“Què	té	d’especial	el	
que	fem	perquè	hi	hagi	
tanta	gent	que	vulgui	
venir	a	veure’ns?”	

A	l’inici	i	al	final	de	la	sessió	
ens	trobem	totes	per	a	
reconèixer-nos	com	a	grup	i	
començar	i	acabar	juntes.	
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Participant	–	
“Aprendemos	a	botar	la	
pelota,	a	estar	en	grupo”	

B.8	
21/03	

Avui	han	vingut	
estudiants	d’integració	
social	a	participar	a	la	
sessió.	

S.9	
26/03	

D-“Parar,	observar	el	què	
fa	el	grup	per	adonar-nos	
del	què	fem,	què	hi	ha	
diferent	amb	els	altres.”	

JM-“En	este	ejercicio	
tenemos	que	dar	y	recibir	
a	la	vez”	

	

Quan	canvia/augmenta	
el	grup	es	fa	molt	més	
difícil	fer	música.	

S.10	
02/04	

Avui	hi	ha	una	participant	
nova	que	ve	a	provar.	Per	
acollir-la	el	D	incita	a	fer	
exercicis	amb	els	noms	i	a	
què	li	expliquin	què	fem	a	
BB.	

JM-“Per	a	qui	parles?	Per	
a	mi	o	per	al	grup?”	

	

Els	participants	
comparteixen	riures	
dels	propis	errors.	

S.11	
09/04	

Ha	tornat	a	venir	la	M,	
que	va	venir	a	provar	la	
setmana	passada	perquè	
vol	continuar	amb	el	grup.	
Ja	som	nou.	

P.3	
05/03	

Participant-“Qui	són	
aquestes	noies?	
JM-“Pregunta’ls-hi”	

	 	

Em	sorgeix	el	dubte	de	
què	passa	amb	la	
confidencialitat	quan	els	
grups	són	oberts.	

El	D	explica	que	també	
fem	BB	a	altres	espais	i	
amb	altres	grups.	

El	JM	convida	a	participar	
activament	al	taller	de	BB	
a	dues	educadores	que	
estan	de	visita	a	l’escola.	

	

Participant-“Fijar-os	en	
el	compañero	como	
estratègia	para	ir	juntos,	
hacerlo	bien”	

D-“Intentamos	ayudarnos	
entre	nosotros.	Para	eso	
sirven	los	grupos,	para	
ayudarse”	

	 JM-“Què	podem	fer	per	
aconseguir-ho?	(que	surti	
l’exercici)	

	 	

B.9	
28/03	

Les	improvisacions	
grupals	que	es	fan	a	
cada	sessió	van	
demostrant	la	
complicitat	i	confiança	
què	hi	ha	al	grup.	Són	
al·lucinants.	

Fem	una	ronda	individual	
amb	el	ritme	de	cadascú.	
Així,	tothom	té	un	
moment	de	protagonisme	
davant	del	grup.	

Pensar	que	el	què	fem	
afecta	als	altres	i	el	què	
fan	els	altres	ens	afecta.	
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	 Des	del	DAE	hi	ha	la	
voluntat	d’integrar	els	
funcionaris	a	l’equip	
educatiu.	

D-“Ens	podem	ajudar	
mirant	als	altres,	no	tot	
depèn	de	tu”	

JM-“Hi	ha	dues	persones	
noves	i	ningú	s’ha	
presentat”	

	 	

	 Ve	el	funcionari	D.	
Vindrà	a	partir	d’ara	a	
participar.	

	 	 JM-“Fijaros	lo	difícil	que	
es	hacer	las	cosas	en	
grupo”	

	 	

	 Avui	ha	vingut	la	M,	
educadora	de	BB	a	fer	
reunió	i	a	participar	a	la	
sessió.	

	 	 JM-“Els	de	fora	tenim	
l’oportunitat	de	mirar	els	
de	dins”	

	 	

	 Un	participant	fa	
comentaris	molt	
negatius	sobre	sí	mateix	
i	el	grup	l’anima,	busca	
el	costat	positiu.	

	 	 P.4	
22/03	

Importància	de	
reconèixer	que	falta	gent	
al	grup,	que	formen	part	
del	grup	i	no	hi	són.	

	 	

	 	 	 	 JM-“Hi	ha	noms	que	no	
han	sortit	encara”.	Cal	
visibilitzar	totes	les	
persones	del	grup,	
sobretot	les	que	tenen	
tendència	a	ser	més	
invisibles.	

	 	

	 	 	 	 El	JM	remarca	que	les	
nostres	actituds	i	accions	
influeixen	al	grup	i	a	
nosaltres	mateixes.	

	 	

	 	 	 	 JM-“Sempre	és	més	difícil	
fer	les	coses	en	grup	que	
sol”	

	 	

	 	 	 	 JM-“Por	qué	quiero	
hacerlo	yo	antes	de	
animar	a	un	compañero	a	
hacerlo?”	
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	 	 	 	 P.5	
26/03	

Ha	vingut	el	R,	educador	
de	BB,	a	fer	supervisió	de	
la	sessió.	

	 	

	 	 	 	 JM-“A	lo	mejor	el	grupo	se	
equivoca	por	lo	que	estás	
haciendo	tu”	

	 	

	 	 	 	 JM-“Por	qué	nos	pasa?”	
Participant-“Porque	no	
nos	escuchamos	y	
estamos	pendientes	de	
nosotros.”	

	 	

	 	 	 	 El	que	aconsegueix	un,	si	
som	un	grup,	ho	
aconseguim	tots.	
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EL	COMPROMÍS	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.1	
24/01	

No	són	especialment	
puntuals	la	majoria,	tot	i	
que	n’hi	ha	que	sí.	La	
sessió	costa	una	mica	
d’arrencar	perquè	van	
arribant	amb	
comptagotes.	

S.9	
26/03	

La	G,	que	fins	ara	sempre	
arribava	tard,	ha	arribat	
puntual	i	creu	que	ha	
trobat	la	manera	per	a	
poder	fer-ho	sempre	a	
partir	d’ara.	

P.1	
15/02	

El	JM	proposa	unes	
“normes”	a	l’hora	d’anar	a	
buscar	la	pilota:	respecte	i	
intentar	no	botar.	

A.9	
10/04	

Alguns	educadors	marxen	
abans	que	acabi	la	formació	
perquè	han	d’anar	a	recollir	
els	joves	amb	els	quals	
treballen.	

B.3	
14/02	

Hi	ha	hagut	molta	
participació	en	
comparació	amb	les	
últimes	setmanes.	

S.10	
02/04	

Avui	hi	som	totes!	Feia	
molts	dies	que	sempre	
faltava	un	o	l’altre.	

JM-“És	una	
responsabilitat	vostra	que	
això	funcioni”	

	 	

B.5	
21/02	

Hi	ha	hagut	molta	
participació	i	de	manera	
molt	puntual	per	part	de	
tots	els	participants!	

	 	 JM-“Este	es	un	ejercicio	de	
dar	y	recibir	a	la	vez”	

	 	

B.6	
07/03	

Últimament	hi	ha	molt	
poca	assistència.	El	
nivell	de	compromís	és	
baix	i	posen	moltes	
excuses.	

	 	 P.2	
26/02	

El	mateix	grup	recorda	les	
recomanacions	per	anar	a	
buscar	la	pilota.	

	 	

ME	preocupa	la	
irregularitat	del	grup.	

P.3	
05/03	

Participant-“Podría	
haberlo	hacho	de	otra	
manera”	

	 	

B.7	
14/03	

Participant-“Yo	estaba	
esperando	a	que	
vinierais	para	hacer	BB”	

	 	 Gràcies	a	tothom.	Estic	
molt	content	d’estar	cada	
setmana	aquí	i	de	fer	
coses	juntes.	
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B.8	
21/03	

Es	nota	molt	que	hem	
estat	una	setmana	sense	
venir.	Això	fa	que	es	
perdi	molt	el	fil.	

	 	 	 Avui	no	és	dia	de	sessió	
habitual,	ho	han	passat	a	
divendres	perquè	el	JM	no	
podia	venir	dimarts.	

	 	

El	D	demostra	el	
compromís	amb	el	grup	
de	manera	setmanal.	Els	
participants,	n’hi	ha	
alguns	que	no	fallen	mai	
i	d’altres	que	són	molt	
irregulars.	El	compromís	
ens	permet	avançar	com	
a	grup.	

	 	 P.4	
22/03	

El	JM	els	ha	d’anar	a	
buscar	perquè	no	vénen	i	
els	recorda	que	és	
responsabilitat	seva	
també	enrecordar-se	de	
que	hi	ha	sessió.	

	 	

El	R	no	ha	marxat	abans	
avui	com	fa	normalment.	

	 	 	 	 	 	

El	R	és	molt	constant,	es	
nota	molt	l’evolució	
positiva	que	està	fent.	

	 	 	 	 	 	

B.9	
28/03	

El	R	i	el	J	han	dit	que	
vindrien	a	la	sessió	i	no	
hi	són.	

	 	 	 	 	 	

El	grup	segueix	sent	
molt	irregular.	

	 	 	 	 	 	

	
	
	

LA	PACIÈNCIA	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.2	
31/01	

Hi	ha	un	participant	que	
vol	anar	molt	ràpid,	li	

S.2	
29/01	

Han	estat	dispersos	en	
general,	no	ha	anat	
especialment	fluït.	

P.2	
26/02	

En	veure	que	l’evolució	
d’un	exercici	proposat	no	
funcionava	amb	el	grup,	el	

A.2	
14/01	

La	R	ha	proposat	un	
exercici	que	sembla	que	
costa	molt	d’entendre,	tant	
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costa	respectar	el	ritme	
del	grup.	

L’exercici	dels	números	
serveix	per	a	deixar	espai	
als	altres.	

JM	torna	a	la	versió	
senzilla	i	treballa	sobre	
aquesta.	

perquè	la	proposta	no	és	
clara	com	perquè	el	grup	
no	l’està	sabent	interpretar.	
Han	entrat	una	mica	en	un	
bucle	de	no	ho	entenc,	em	
canso	desconnecto.	

B.6	
07/03	

El	J	ha	vingut	nou	i,	tot	i	
que	en	sap	molt	de	
música,	respecta	molt	el	
ritme	del	grup.	

S.5	
19/02	

Hem	recordat	els	
exercicis	que	vam	fer	i	
què	vam	treballar.	Ha	
costat	molt,	en	general	
costa	bastant	que	se’n	
recordin,	tenen	tendència	
a	repetir	sempre	els	
mateixos	exercicis	que	
se’ls	han	quedat	gravats.	

Hi	ha	quatre	persones	
fora	del	cercle.	El	JM	els	
convida	a	entrar	però	
respecta	que	no	ho	
vulguin	fer	i	segueix	la	
sessió.	

A.7	
09/02	

El	grup	es	segueix	encallant	
en	el	mateix	error	i	es	nota	
que	el	D	es	posa	una	mica	
nerviós.	

B.8	
21/03	

Es	nota	que	el	D	es	posa	
nerviós	perquè	no	
l’escolten.	Necessita	ser	
més	autoritari,	necessita	
molt	més	la	paraula	que	
normalment.	

S.6	
26/02	

Costa	que	els	participants	
es	quedin	amb	la	
informació	que	els	estan	
donant	sobre	una	sortida.	
El	D	insisteix	i	busca	
alternatives	per	a	que	ho	
entenguin.	

JM-“Què	es	treballa	amb	
aquest	exercici?”	(botem	
un	ritme	alhora	i	passem	
la	pilota	al	del	costat)	
Participant:	“paciència”	

Hi	ha	persones	que	els	
bloquegen	perquè	no	els	
surt	el	ritme	i	directament	
no	toquen.	

Me	n’adono	que	tot	i	ser	
grups	de	la	mateixa	escola	
i	edat	estan	a	nivells	molt	
diferents	i,	per	tant,	els	
exercicis	que	proposa	el	
Josep	Maria	també.	
L’exigència	és	molt	
diferent	en	un	grup	i	un	
altre,	segons	el	moment	
en	què	es	troba	aquest	
grup.	

L’espai	d’improvisació	
permet	que	tots	els	nivells	
musicals	puguin	tocar	junts	
sense	problema,	des	del	
més	senzill	fins	al	més	
complexe.	

	 	 S.11	
09/04	

El	D	utilitza	el	recurs	de	
repetir	moltes,	moltes	

P.3	
05/03	

El	JM	espera	en	silenci	
tota	l’estona	que	calgui	

A.8	
28/02	

Som	un	grup.	Cadascú	és	
diferent.	
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vegades	el	mateix	ritme	
perquè	se’ls	quedi	gravat.	

per	a	poder	començar	la	
sessió.	
Participant-“Entonces	hay	
que	dejar	tiempo	a	los	
demàs”	(per	a	qui	tothom	
pugui	entrar)	

	 	

	 	 	 	 P.4	
22/03	

JM-“Fijaros	la	frustración	
que	sentimos	en	una	cosa	
que	es	un	juego”	

	 	

	 	 	 	 P.5	
26/03	

Participant-“Hay	que	
practicar	más	los	
números,	porque	no	
tenemos	paciència”	
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LA	CURA	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.1	
24/01	

Es	crea	un	espai	de	
compartir	com	se	
senten,	de	suport	mutu,	
d’escolta.	

S.7	
05/03	

El	D	pregunta	al	P	com	
està,	se	li	ha	mort	la	mare.	
L’escolta.	L’escoltem	tots.	
Li	deixem	espai	per	a	
parlar,	plorar	i	fer	el	que	
necessiti.	L’acompanyem.	

P.2	
26/02	

JM-“Cómo	cuidas	al	
compañero?	Le	has	
preguntado?”	

A.7	
09/02	

JM	–	“Necessiteu	espais	i	
temps	per	a	cuidar-vos	com	
a	claustre.”	

B.2	
31/01	

Un	participant	canta	la	
lletra	del	rap,	costa	
d’entendre	perquè	té	
moltes	metàfores	però	
parla	de	la	vida	a	la	
presó.	És	una	via	per	
expressar	com	se	sent.	

	 	 P.3	
05/03	

JM-“Gràcies	I	i	J	per	haver-
ho	dit	i	acceptat	tan	bé”	

Participant-“Hem	de	
treballar	des	de	la	cura	a	
l’altre”	

B.6	
07/03	

Sovint	els	participants	
diuen	que	BB	els	fa	
sentir	millor,	els	ajuda,	
els	permet	oblidar-se,	
ser	lliures,	deixar	de	
pensar	en	les	seves	
coses.	

	 	 P.4	
22/03	

JM-”Gràcies	a	tothom.	
Estic	molt	content	d’estar	
cada	setmana	aquí	i	de	fer	
coses	juntes”	

A.9	
10/04	

JM-“Ens	hem	de	cuidar	com	
a	professionals”	

Participant-“Te	sirve	
como	terapia.	Te	
desahogas.”	

	 	 El	JM	comença	la	sessió	en	
silenci,	seient	en	cercle.	

	 	

B.7	
14/03	

Participant-“Esto	me	
sirve	de	teràpia.	Tiene	
otra	energia.	Me	ayuda	a	
romper	la	rutina.”	

	 	 JM-“Hem	de	cuidar	al	
company	quan	li	passem	
la	pilota”	

	 	

B.8	
21/03	

Després	de	fer	l’exercici	
de	mantenir	la	mirada	el	
D	pregunta:	“Com	ens	
sentim?	

	 	 P.5	
26/03	

JM-“Tenemos	que	mirar	
con	interès	al	otro	y	con	
todo	el	amor	del	mundo”	
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B.9	
28/03	

Un	participant	té	un	mal	
dia	(“Necesito	aislarme	
de	toda	esta	mierda.	Yo	
estoy	mal)	i	necessita	
compartir-ho	amb	el	
grup.	El	D	li	dóna	l’espai	
per	fer-ho	i	el	grup	
l’escolta	i	l’anima.	

	 	 	 	 	 	

El	D	deixa	un	espai	per	a	
preguntar	i	preguntar-
nos	com	estem.	
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ALTRES	OBSERVACIONS	RELLEVANTS	

Brians	2	 Salut	Mental	 Pepa	Colomer	 Altres	tallers	i	formacions	

B.6	
07/03	

Només	entrar	al	mòdul	
ja	es	nota	un	ambient	
d’ànims	molt	baixos	en	
general	que	influirà	a	la	
sessió.	

S.7	
05/03	

El	D	comença	la	sessió	en	
silenci,	agafant	la	guitarra	
i	tocant	sense	dir	res.	Els	
participants	es	comencen	
a	afegir	espontàniament	
amb	les	pilotes.	

P.3	
05/03	

JM-“La	tutora	també	
s’equivoca.	No	sap	més	de	
tot	que	vosaltres.	Té	la	
funció	d’acompanyar-vos,	
que	no	és	gens	fàcil	ser	
professor.”	

A.3	
15/01	

Crec	que	la	mateixa	sessió	
feta	per	una	dona	hagués	
estat	molt	diferent.	Les	
noies,	tant	en	el	meu	
màster	com	en	aquest	grup,	
són	les	que	s’han	sentit	
ofeses	amb	les	
senyalitzacions	de	
comportaments	del	JM.	Per	
una	part,	no	hi	estem	
acostumades	a	que	ens	
facin	crítica	i	a	repensar-
nos,	això	fa	molt,	però	tinc	
la	sensació	que	té	molt	més	
poder	que	ho	digui	un	
home,	un	poder	inconscient	
segurament,	però	més	fort	
que	si	ho	fes	una	dona.	

El	D	fa	una	proposta	per	
a	la	sessió	i	quan	
pregunta	què	els	sembla,	
contesten:	“Bueno,	tú	
mandas”.	

El	D	utilitza	la	guitarra	
com	a	base	mentre	hi	ha	
diàleg.	

22/03	 Acceptar	la	diferència,	les	
diferents	maneres	de	
participar.	

A.7	
09/02	

La	participació	dels	homes	
ha	estat	un	25%	més	que	la	
de	les	dones.	
Els	homes	han	tingut	un	
35%	més	vegades	a	
prendre	la	iniciativa	per	
improvisar.	
El	JM	ha	donat	la	paraula	
per	igual	a	homes	i	dones.	
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O.8	
21/03	

Quan	canvia	o	augmenta	
el	grup	es	fa	molt	difícil	
fer	música.	

B.9	
26/03	

Mentre	va	arribant	
tothom,	l’A	toca	la	
guitarra.	

A	vegades	funciona	
utilitzar	el	petit	grup.	

A.8	
28/02	

Quines	maneres	de	
participar	valorem	com	a	
educadors?	Estem	excloent	
altres	maneres	de	fer?	
Em	pregunto	quin	poder	
tenim	i	exercim	sobre	el	
grup?	

BB	iguala	a	tothom,	sigui	
qui	sigui	i	vingui	d’on	
vingui.	

	 	 P.5	
26/03	

Amb	un	exercici	en	què	es	
necessita	memòria	
fotogràfica,	es	mostren	
així	altres	capacitats	dels	
participants	que	fins	ara	
no	havíem	vist.	

No	fem	judici,	almenys	no	
l’externalitzem.	

La	confiança,	el	temps,	la	
cohesió...	permeten	anar	
junts	i	sentir	que	fem	
música.	

	 	 Demanar	perdó	com	a	
educador	i	admetre	que	
t’has	equivocat	és	un	acte	
d’humilitat	i	sinceritat.	

	 	

	
	 	



Annexa	4:	Material	de	l’avaluació	basada	en	les	arts	

Collage	del	participant	G.	
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Collage	del	participant	P.	
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Collage	del	participant	R.	
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Collage	del	participant	J.	
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Posada	en	comú	dels	collages	dels	participants	del	DAE	Brians	2	
	
G.	Mira,	el	 cielo.	Me	ayuda	a	ver	 las	 cosas	de	diferente	manera.	Y	para	expresarme	pos	me	
expreso	un	poco	mas	a	través	de	la	música,	de	las	pelotas…	y	que	me	encuentro	muy	a	gusto	
con	la	gente	que	hay.	Y	algo	que	se	que	me	esta	dando	beneficios	personales	porque	me	ayuda	
a	recuperarme	para	el	sistema	nervioso.	Y	eso.	
	
Por	el	movimiento?	
	
Por	el	movimiento	de	la	pelota	y	lo	que	no	es	la	pelota.	Porque	me	encuentro	conmigo	bien.	El	
tiempo	que	he	estado	yo	aquí	pues	me	encuentro	bien,	me	lo	paso	bien,	a	parte	me	ayuda	y	una	
cosa	 que	 me	 ayuda	 pues	 para	 restablecer	 yo	 el	 sistema	 nervioso,	 puesto	 que	 estoy	
convaleciente	de	un	ictus.	
	
Con	los	compañeros	pues	bien,	me	rio,	imaginamos	aquí	unos	con	otros.			
	
“Parlen	del	C:	vinisteis	vosotras	el	otro	día	con	un	grupo	de	chicas.	Me	quedé	pillao.	Porque	le	

pregunté	pero	oye….	Aquí	estamos	abiertos	al	exterior.	Si	estás	atrapado	el	cuerpo	de	una	mujer	

y	 se	 sentía	niño	pues	no	pasa	nada.	Me	quedé	pillao.	Me	 sorprendió.	Yo	 le	 vi	muy	cohibido.	Y	

cuando	 nos	 estuvimos	 mirando	 a	 los	 ojos	 (exercici)	 me	 quedé	 mirándole	 muy	 seriamente	 y	

empezó	a	tututu	(fa	un	moviment	de	parpallejar	molt	ràpid).	Y	fui	donde	me	di	cuenta	de	algo,	

no	sé	por	que.	Pero	que	muy	bien,	muy	agradable,	las	cosas	como	son.	No	tengo	nada	respecto	su	

condición	de	persona,	puede	..”	

	
Quieres	comentar	algo	más	de	lo	que	has	hecho?	
	
Pues	sí.	Me	siento	un	poco	libre.	Bueno,	libre,	en	el	rato	que	estoy	aquí	no	me	siento	que	estoy	
preso,	porque	estoy	pensando	en	botar	la	pelota,	en	el	rollo	que	hay	aquí.	Y	quieras	o	no,	el	
estar	preso	y	quitártelo	de	la	cabeza	durante	un	tiempo,	bueno	unos	momentos,	pues	quieras		
no	te	ayuda	a	liberar	la	mente	de	los	barrotes.	Llega	un	momento	que	no	piensas	que	estas	
privado	de	libertad.	El	momento	en	que	estás	aquí	reunido	con	la	gente	quieras	o	no..		
	
Sobre	los	muñecos,	pues	me	aporta	esto	queme	encuentro	bien.	Pues	la	simpatía.	Me	decían	
que	antes	de	que	me	pasara	esto	(ictus)	era	un	tío	muy	serio	y	ahora	no	paro	de	reírme	cada	
dos	por	tres.		
	
He	hecho	esto	lo	que	he	podido	con	los	dibujos.	Que	los	he	escogido	al	azar.	
	
P.	A	mi	me	gusta	el	buen	trato	que	hay	aquí	que	tenemos	entre	todos.	Para	mi	es	una	forma	de	
reivindicar	algo,	de	hacer	mucha	bulla	aquí	todos	unidos,	 todos	 juntos	al	mismo	compás,	al	
mismo	ritmo.	Es	como	un	pequeño	viaje	que	hacemos	cada	vez	que	venimos	aquí,	ya	sea	en	
avión,	en	barco,	o	en	lo	que	sea	pero	vamos,	con	los	balones	de	básquet.	
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G.	Nos	transportamos.	
	
Y	como	un	toque	urbano,	porque	tiene	que	ver	con	la	música.	Y	me	gusta	por	eso.	
	
Que	es	lo	que	te	da	la	música?	
	
P.	La	música	me	da	felicidad,	alegría,	ilusión,	todo	brilla,	todo	tiene	color,	todo	es	mágico	con	
la	música.	
	
R.	Bueno,	yo	he	puesto	que	estamos	aquí	eufóricamente,	con	ganas	de	desahogarnos.	Y	que	
compartimos	 el	 momento	 que	 estamos,	 todos	 compartimos	 un	 momento	 nuestro.	 Y	
experimentamos	como	niños	y	disfrutamos	con	ello.	Luego	también	tenemos	concentración	
para	poder	hacer	la	música,	el	tono,	la	acústica	que	conseguimos.	Y	es	un	ocio	y	disfrutamos	
con	él	como	niños.	Y	luego	somos	como	una	pequeña	familia	que	nos	sentimos	todos	unidos.	Y	
cuando	salimos	de	aquí	salimos	mas	mansos	que	un	gatito.	
	
G.	Salimos	que	estamos	con	buen	rollo.		
	
J.	Pues	yo	lo	que	he	plasmao	pues	es	un	transatlántico	porque	cuando	estoy	en	la	clase	pues	los	
sentimientos	que	me	producen	son	como	que	me	siento	que	es	un	viaje	fuera	de	aquí.	Mientras	
que	estoy	haciendo	la	sesión	pues	no	me	siento	dentro	de	prisión.	Puedo	también	disfrutar	del	
placer	de	la	buena	música	porque	dentro	de	la	actividad	buscamos	lo	que	es	el	ritmo	y	el	ritmo	
esta	dentro	de	la	música.	Y	pienso	que	la	música	es	un	placer.	
	
También	he	plasmado	en	el	dosier,	como	al	finalizar	la	clase	el	sosiego	y	la	tranquilidad	como	
de	un	buen	paisaje,	de	una	buena	playa..	porque	siempre	que	salgo	de	 la	 clase	 salgo	súper	
relajao	 y	 súper	 sosegao	 y	 tranquilo,	 súper	 bien.	 Esto	 es	 lo	 que	 he	 querido	 plasmar,	 de	 los	
sentimientos	que	me	producen	a	mi	la	clase	de	Basket	Beat.	La	verdad	es	que	me	siento	muy	
bien.	
	
A.	Para	mi	BB	es	como	ponerse	unas	gafas	[…]	Como	niños	jugando	a	un	juego.	
	
R.	Por	eso	yo	he	puesto	aquí	los	hijos,	porque	es	como	una	familia…	
	
G.	En	mi	caso	a	mi	me	traslada	a	la	juventud,	cuando	era	joven	yo.	Quien	me	diría	a	mi	que	con	
53	años	iba	a	estar	yo	dándole	porrazos	a	una	pelota.	Quieras	o	no,	cuando	estás	con	la	pelota	
te	vuelves	como	un	niño.	
	
S.	Antes	de	llegar	aquí	en	BB	que	era	desconocido	para	todos	nosotros,	esto	era	mas	pozo,	era	
mas	hondo	de	lo	que	teníamos.	Gracias	al	BB	vamos	saliendo	de	ello	porque	lo	recibimos	como	
un	chorro	de	agua	fría,	como	algo	agradable,	como	un	helado	fresco	que	he	puesto	yo	aquí	con	
sabor	a	menta	y	estas	cosas.		
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Vinisteis	a	final	de	verano	verdad?	David	vino	al	final	de	verano	o	así	y	recuerdo.	Yo	soy	de	los	
primeros,	del	primer	grupo.	Entonces,	eso,	nos	dio	alas	para	ver	de	otra	manera,	para	soportar	
mejor	estos	avatares	que	son	solo	lúgubres.	Es	el	tedio	te	lleva	a	la	desesperanza	muchas	veces,	
el	no	saber	que	hacer	en	un	sitio	tan	hostil	a	veces	y	tan	desagradable,	por	no	llamarle	de	otra	
manera.	Siempre	es	bienvenido	estas	cosas.	Una	de	lo	bueno	que	tiene	el	BB	es	que	hacemos	
un	 poco	 el	 payaso,	 no	 divertimos.	 Porque	 sin	 sonrisa	 no	 hacemos	 nada.	 Aquí	 tenemos	 un	
payaso	negro	y	uno	medio	gitano.	Nos	llevamos	a	matar	pero	el	sabe	que	me	quiere,	yo	no	lo	
quiero	tanto	pero	se	lo	hago	saber.	
	
Hay	unas	 tres	palabras	que	hemos	recogido	por	ahí	que	me	encantan,	que	son:	resistencia,	
resiliencia	y	resurgir.	Y	estas	tres	personas,	para	mi	significa	 la	unión	que	hacemos	con	 las	
pelotas	en	este	curso.	La	unión,	la	hermandad,	la	compañía,	la	amista	coque	hacemos	con	gente	
como	vosotros	que	 venís	 aquí	 sin	 animo	de	 lucro	 sin	 animo	de	nada.	Bien	porque	 sea	por	
estudios	o	lo	que	sea.	Pues	eso	es	lo	que	me	lleva	a	mi	el	BB.	Y	muchas	cosas	más	que	no	me	
han	dejao,	porque	me	han	cortao	a	la	mitad.	
	
Puedes	contar	más.	
	
Pues	aquí	agradecer	con	permiso	de	mis	compañeros,	ya	que	esto	va	quedar	aquí	encuadrado	
para	la	posteridad,	agradecer	a	vosotros	que	hayáis	hecho	por	nosotros.	Porque	no	lo	creáis,	
aunque	no	lo	notéis,	aunque	no	demos	una	ápice	para	que	vosotros	detectéis	que	esto	sirve	de	
algo,	que	motive	a	los	chavales..	creeros	que	nosotros..	a	mi	al	principio	he	de	reconocer	que	al	
principio	me	costaba	arrancar,	porque	había	un	horario	que	me	partía	el	deporte.	Aun	sigue	
pasando	eso,	pro	ya	estoy	acostumbra.	Desgraciadamente	tenemos	poco	tiempo	para	hacer	
deporte,	aunque	la	gente	que	nos	oiga	de	fuera	dirá	todo	lo	contrario..	pues	no.	Nos	tiene	aquí	
trabajando	 todo	 el	 día…	 cuando	 no	 hay	 escuela,	 hay	 que	 estudiar…	 estamos	 en	 un	
departamento	un	tanto	especial	que	dentro	del	recinto	ferial	que	es	el	claustro	de	la	prisión	–	
porque	esto	es	un	recinto	ferial-…	Sin	más,	agradeceros,	y	pal	espero	no	veros	aquí	porque	yo	
me	voy	mañana	a	trabajar	y	espero	no	ver	mucho	mas	tiempo	a	mis	compañeros.			
	
Yo	quería	preguntaros,	porque	ya	lo	habéis	dicho	aquí	muchas	veces,	esto	de	que	os	hace	sentir	
libres,	como	lo	sentís,	que	es	lo	que	os	hace	sentir	así.	
	
G.	Se	pasa	el	tiempo	volado.	
S.	Mientras	que	estás	haciendo	la	actividad.	
G.	Estas	concentrao	en	lo	que	estas	concentrao.	Y	quieras	o	no	la	mente	nos	hace	pensar	que	
no	tenemos	rejas	ni	muros.	
S.	Yo	creo	que	también	el	truco	está	en	vosotros,	porque	si	fuera	otra	gente	nosotros	no	creo	
que	viniéramos.	También	vosotros	tenéis	que	tener	algo,	tenéis	ese	aura	que	desprenden	las	
personas	cuando	son	buena	gente.	Necesitas	de	escucharlas	y	de	atenderlas.	Porque	nosotros	
somos	delincuentes	la	mayoría.		
	
Eso	con	otras	personas	os	costaría	mas.	
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Nos	cuesta	mucho	mas	con	la	gente.	
	
S.	De	hecho,	tu	compañero,	David,	al	principio	me	costo	un	poco	porque	nosotros	somos	un	
poco	 salvajes.	No	 faltamos	 al	 respeto	queriendo,	 nosotros	 estamos	 acostumbrados,	 pero	 la	
gente	 que	 viene	de	 la	 calle	 es	 un	poco	un	 shock.	 Entra	 un	 shock	durante	un	par	 o	 tres	 de	
semanas.	Y	piensas	esta	gente	no	va	a	venir	y	la	semana	siguiente	nos	tienes	ahí.	Algo	tiene	de	
tener	de	masoca	este	hombre,	 cuando	aguanta	 las	 impertinencias	nuestras,	nunca	 faltas	de	
respeto,	siempre	bueno	rollo,	pero	al	principio	yo	creo	que	cuesta.	
	
Con	la	otra	gente	que	viene	a	hacer	actividades	como	lo	sentís?	
	
G.	Va	como	va	la	cosa,	porque	yo	ahora	mismo	os	conozco	de	hace	tres	días.			
	
S.	Exactamente,	el	que	viene	a	hacer	actividades	es	profesional.	
	
G.	Entré.	Vamos	a	entrar	a	ver	lo	que	pasa.	
	
Por	que	te	quedaste?	
	
G.	Porque	a	mi	me	obligaron.	Me	dijo	que	me	iría	bien	pal	movimiento.	Pensaba	pues	vamos	a	
hacer	el	gilipollas,	pero	me	he	dado	cuenta	de	que	no.	Es	una	cosa	que	me	ha	gustao	y	que	me	
siento	bien.	A	parte	por	el	buen	rollo	que	tenéis	vosotros	los	que	venís	de	la	calle.	Y	a	parte	la	
gente	 que	 hay	 aquí	 también.	 Pero	 sobretodo	 el	 comportamiento	 que	 tenéis	 vosotros	 hacia	
nosotros.	Y	también	la	atención	que	tenéis,	por	lo	menos	a	mi	me	habéis	atendido	bien.	No	me	
puedo	quejar.	Quieras	o	no	pues	estando	preso,	y	mas	en	la	situación	que	me	encuentro	yo	
actualmente,	pos	es	digno	de	valorarlo.	
	
R.	Yo	al	principio	 fue	un	poco,	como	dice	S.,	así	como	duro.	Pero	 la	empatía	que	me	habéis	
transmitido,	y	el	buen	rollo	y	todo	se	nos	ha	hecho	todo	mas	ameno,	nos	ha	dao	momentos	que	
estamos	fuera	de	aquí,	no	pensamos	nada	de	que	estamos	en	la	cárcel	ni	estamos	encerrados.	
Nos	habéis	hecho	pasar	momentos	que	no	tienen	precio.	Son	momentos	que	te	quitan	condena.	
Y	 la	verdad	es	que	os	 lo	habéis	currado	mucho.	Os	doy	 las	gracias	por	todos	 los	momentos	
buenos	que	nos	habéis	hecho	pasar.	
	
G.	Si	vinierais	otra	vez	con	un	montón	de	chicas	seguro	que	estaría	la	cosa	a	rebosar.	
	
J.	Yo	es	que	me	lo	tomo	más	como	una	pequeña	terapia.	Porque	a	mi	el	BB,	soy	consciente	que	
cuando	empieza	la	sesión	siempre	cuesta	un	poco,	por	lo	que	es	el	horario	y	tal.	Pero	cuando	
estas	metido	dentro	de	 la	clase	y	entra	en	 funcionamiento,	 lo	que	desprende	es	sencillez,	y	
sobretodo	…	
	
S.	Positivismo	
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J.	De	la	humildad	que		nos	trasladáis,	tanto	los	voluntarios	como	David.	Que	se	que	desde	a	
fuera	la	gente	tiene	una	perspectiva	de	la	cárcel,	pero	lo	bonito	que	me	llevo	yo	es	que	cuando	
venís	vosotros	nos	tratáis	como	personas	normales,	como	que	no	somos..	Pero	eso	solamente	
lo	puede	saber	la	gente	que	viene	aquí	voluntaria,	o	a	trabajar,	que	somos	personas	como	las	
que	están	en	la	calle.	Que	por	circunstancias	hemos	cometido	ciertos	errores	en	la	vida	que	nos	
han	traído	a	la	prisión.	Pero	estoy	totalmente	convencido	también	que	fuera	hay	gente	que	esta	
haciendo	mucho	mas	daño	que	los	que	estamos	aquí	dentro	y	están	fuera	también.	No	quiero	
tampoco	excusarme.	La	justicia	esta	para	algo,	y	si	tiene	que	pagarlo	pa	esto	están	los	jueces	
pa	que	te	pongan	la	condena	que	estamos	cumpliendo	cada	uno.	Lo	que	si	es	cierto	es	que	la	
cárcel	es	para	los	pobres,	porque	los	ricos	y	los	que	tienen	poder	hacen	mucho	mas	daño	a	la	
sociedad	que	los	cuatro	desgraciados	que	estamos	dentro	de	prisión	que	por	circunstancias	de	
la	vida	pues	hemos	caído	en	sustancias.	No	se	como	explicarlo.	
	
G.	Ellos	están	aquí	por	la	situación	que	les	requiere.	No	nos	juzgan	por	los	delitos.	
	
Queréis	decir	algo	más?	
	
J.	Yo	sí.	Quiero	daros	las	gracias	personalmente	por	el	tiempo	que	os	tomáis	por	venir	hasta	
aquí,	por	las	dos	horas,	tres	horas	que	perdéis	de	vuestra	vida.	
	
G.	Por	la	atención	que	nos	prestáis.	
	
J.	Bajo	mi	punto	de	vista	como	que	tiene	mucho	merito.	Y	me	siento	muy	agradecido	por	el	
tiempo	que	os	tomáis	para	ayudar	en	distintas	partes	a	los	internos	aquí	del	DAE.	Lo	digo	de	
corazón.	
	
Muchas	gracias.	
	

	

	


