Amb la 1
col·laboració de:

Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 2021

Cultura i Gent Gran

Presentació:
Quina és la nostra mirada cap a la gent gran? Quines emocions i pensaments sentim envers
l’envelliment? Totes coincidirem en què ja n’hi ha prou de la mirada negativa i
estigmatitzadora cap a les persones grans, que les discrimina per raó d’edat i per moltes
d’altres desigualtats amb les quals intersecciona.
Alhora, és evident que l’envelliment comporta una sèrie de factors de risc que poden afectar
la nostra vida i salut com és l’aïllament, la dependència i la soledat no desitjada, la qual ha
esdevingut un problema de salut pública. Les persones i els agents de la societat volem
responsabilitzar-nos i posar-hi solució mitjançant estratègies individuals i col·lectives.
I què hi podem aportar des dels museus i de la cultura? De ben segur una gestió cultural
afectiva, empàtica i inclusiva pot desenvolupar estratègies útils per combatre la soledat i
l’aïllament de les persones grans.
A la Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 2021 en reflexionarem amb professionals del sector
social, cultural i amb les persones mateixes que viuen aquesta situació. Aprofundirem els
nostres coneixements en persones grans, en parlarem també des de l’ètica i descobrirem les
metodologies de projectes realitzats des de museus i espais culturals creats amb i per a les
persones grans.
A la fila zero, comptarem amb la presència d’entitats socials i de la salut de l’àmbit de les
persones grans.
Objectius:





Aproximar-nos en profunditat a les persones grans en situació d’aïllament.
Aprendre de l’experiència de projectes artístics vinculats a la Gent Gran.
Crear vincles sostenibles entre l’àmbit social i cultural.
Facilitar un espai de trobada, empatia i acció.

Adreçat a professionals d’equipaments culturals, d’entitats socials i de la salut.
2

22 de novembre | Programa
9.15h

Inauguració i benvinguda.

Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura
Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso
Montserrat Llopis, directora general d’Acra
Laia Claverol, Gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI en Ajuntament de Barcelona.

9.30h

Taula rodona en primera persona:
La gent gran i la cultura.

De quina manera la cultura forma part de la vida de les persones grans? Com han
experimentat la cultura els darrers anys?
Amb la participació de persones usuàries d’entitats, associacions i centres que
treballen amb persones grans en situació d’aïllament o dependència: Pilar
Cristóbal de la Residència Pere Relats de la Fundació Venero, Marisol Pejenaute
de VinclesBCN, Mercè Garcia de TEB, Francesca Bou Camps, Fundació Catalunya la
Pedrera (Programa REMS).
Modera: Claudia Torner, coordinadora d’Apropa Cultura

10.30h

Conferència:
La complexitat de la soledat en l'envelliment: quin paper hi juga la cultura?

Montserrat Celdrán Castro, és professora agregada a la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona. És doctora en Psicologia i realitza la seva docència en el
camp de la psicologia del desenvolupament al llarg de la vida. És professora al
màster oficial en Psicogerontologia i forma part del grup de recerca en
envelliment de la UB on ha participat en diferents estudis nacionals i
internacionals al voltant del procés d’envelliment (relacions familiars, educació,
sexualitat, soledat, etc.). És membre d’EIMA, entitat que lluita contra el
maltractament vers les persones grans, i forma part del patronat de la Fundació
Amics de la Gent Gran.

11.20h

Pausa. Esmorzar elaborat pel càtering de la Cooperativa Mujeres Pa’lante.

11.50h

Conferència:
Persones grans i plaer: reflexions des de l’ètica.
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Begoña Román Maestre, és professora agregada a la Facultat de Filosofia de la
Universitat de Barcelona. És membre del grup consolidat de recerca de la
Generalitat de Catalunya "Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i Política".
Presideix el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. És vocal del Comitè de
Bioètica de Catalunya, del Comitè per la integritat en la recerca de Catalunya i del
Comitè d'ètica assistencial de l'Hospital clínic de Barcelona. El seu àmbit
d'especialització és la Bioètica i l'ètica aplicada a entorns professionals i
organitzatius. Ha publicat 60 articles en revistes especialitzades.

12.35h

Taula d’experiències:
Una aproximació a diferents metodologies de projectes
de museus amb gent gran.

Modera: Teresa Pérez, col·laboradora d’Apropa Cultura.
El Museu s’Apropa.
Activitat de museus a les residències.
Projecte en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i 10 museus de la
xarxa Apropa Cultura.
Presenten el projecte: Joana Mora (Museu del Disseny), Paqui Yáñez
(Residència l’Onada), Laia Mestre (educadora de Fragment al Museu
Nacional d’Art de Catalunya), Vanesa Rojas (Servei educatiu del Museu
Picasso).
El Museu et visita.
Activitat de museus online amb VinclesBCN.
Projecte dels museus de la Taula de Museus i Accessibilitat.
Janina Berzosa Poch, col·laboradora externa del Servei de Museus i
Protecció de Béns Mobles, Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El Museu entra a casa.
Projecte dels Museus d’Olot amb els veïns i veïnes del geriàtric La Caritat i
la residència Montsacopa.
Montserrat Mallol i Soler, directora dels Museus d’Olot.
Fotomemòries:
La fotografia i les persones grans: estimulació a través de les imatges.
Projectes de fotografia del col·lectiu CLICme a diferents museus.
Eugènia Ortiz, fotògrafa i coordinadora de CLICme.
13.50h

Preguntes, aportacions i debat.

14.00h

Finalització.
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