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Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 2021

 

Edatisme no apareix al diccionari. Però a la Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 2021 
sobre Persones grans i Cultura es va escoltar molt aquest neologisme: els prejudicis 
que tenim cap a la gent gran, la mirada negativa que hi ha envers l’envelliment.  

I què es pot fer des dels museus i la cultura per combatre l’estigma social de la 
vellesa?  
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En aquest document-resum volem compartir una síntesi molt breu de les idees que 
van sorgir durant la Jornada, repartides en tres grups:  

1. Els Testimonis personals que ens van sacsejar  
2. Les Reflexions acadèmiques que ens van fer pensar  
3. Les Experiències dels museus que ens van inspirar   

 

Abans de començar la jornada, Montserrat Llopis, Directora general d’ACRA 
(Associació Catalana de Recursos Assistencials), i Laia Claverol, Gerenta de l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, recolzen les accions d’Apropa Cultura i 
agraeixen la mirada tan necessària cap a la gent gran. També donen la benvinguda la 
directora d’Apropa Cultura, Sonia Gainza, i el director del Museu Picasso de 
Barcelona, Emmanuel Guigon, com a representant de l’espai on s’organitza la 
jornada 2021. 

 

 

Testimonis de persones grans 
Arrenca la jornada amb senyores d’edat avançada. Primer estereotip sobre la gent 
gran que es qüestiona: apatia?, inactivitat? Res de tot això. Llegiu... 

 

“Durant la pandèmia, que hem estat tant de temps tancats a la residència, va venir 
una noia molt maca de la Fundació Tàpies i ens ho va explicar tot taaan bé! Ara, quan 
vam poder anar al museu i veure allò en directe, encara va ser millor. Però que 
vingués a la residència va anar molt bé, sobretot pels que no estan en condicions de 
sortir”. 

“Quan llegeixo un llibre, disfruto molt. Després no recordo què he llegit, però quan 
estic llegint, aquell moment, aquella estona, la disfruto molt. M’agrada anar a la 
biblioteca a llegir perquè allà hi ha una mica de bellugueig, i això fa que no 
m’adormi”. 

“Tenir il·lusió per alguna cosa és el que et fa sentir viu. Quan deixes d’anar a un lloc 
per mandra, malament, la mandra s’instal·la. Mentre puguem, hi hem d’anar. Altra 
cosa és si no et trobes bé, però... mandra?, no!” 

Pilar Cristóbal, 95 anys, viu a la Residència Pere Relats, al Poblenou 



 
 

3 
 

“Experta amb el telèfon i la tauleta, no, però m’hi barallo i me’n surto”.  

“Fem passejades, sortides a museus, a jardins... i també fem manualitats. La gent 
gran també podem ser artistes!”  

Marisol Pejenaute, 84 anys, usuària del programa « Vincles BCN », un servei de 
l’Ajuntament de Barcelona que promou les relacions socials de les persones grans i 
el seu benestar mitjançant l’ús de les noves tecnologies. 

 

“M’agrada molt fer anar la tablet per jugar, per escriure... Disfruto amb això del Tik 
Tok i veure com ballen... També tinc l’ordinador. I una vegada vaig entrevistar a la 
jefa del taller i va sortir a la tele...”  

Mercè Garcia, usuària del Centre ocupacional TEB des de fa 40 anys. Ha participat 
al TEBvist, el canal virtual del Grup cooperatiu TEB. 

 

“Abans era metgessa, especialista en pneumologia. Ara, quan veig que no sóc capaç 
de mantenir la memòria, em desespero. El programa REMS m’ha canviat la vida 
perquè m’aporta il·lusió, he vist que no estic sola. Per a mi la cultura és vida! No 
podria estar sense música, sense veure quadres, conèixer històries... soc curiosa” 

Francesca Bou, usuària del programa REMS (Reforç i Estimulació de la Memòria i la 
Salut), impulsat per la Fundació La Pedrera i adreçat a persones grans en fases 
inicials de la malaltia d’Alzheimer i altres demències. 

 

  

Reflexions  “La soledat en l’envelliment”, conferència 
de la professora en psicologia de la UB, Montserrat 
Celdrán  
 
Ella és qui va introduir el terme edatisme per referir-se a la discriminació que 
pateixen les persones grans, especialment les que viuen en residències o bé soles a 
casa seva. Tots tenim nocions edatistes i tendim a relacionar una persona gran amb la 
decrepitud i amb la pèrdua de capacitats físiques i cognitives. 
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D’aquesta interessantíssima conferència , n’hem extret algunes idees clau. Són 
aquestes: 

 

El món residencial té tres “plagues”,  
més enllà de la pandèmia que ha patit recentment: 

1. la impotència (no tinc res a aportar) 
2. la soledat (soledat objectiva = estic sola / soledat subjectiva = em sento sola) 

3. l’avorriment (no tinc il·lusió per res) 

 

 

Què és la soledat?  

Estar sol/a (i més encara, quan és per decisió pròpia) no és el mateix que sentir-se 
sol/a. Hi ha qui se sent sola malgrat estar acompanyada; aquesta és la soledat més 
difícil de detectar i d’abordar. 

 soledat desitjada (solitude en anglès) 
 soledat no desitjada (loneliness) 

El problema de la soledat no rau en sentir-se sol, sinó en la cronificació d’aquest 
sentiment i en la manca de possibilitats per fer-hi front. 

 

Tipus de soledat: 

 soledat social (falta de sentiment de comunitat) 
 soledat emocional (falta de relacions personals, d’aferrament) 
 soledat existencial (manca d’il·lusió, de projecte vital) 

 

Es parla molt d’envelliment “actiu” (fer esport, activitats) però molt poc 
d’envelliment “patològic” (mantenir la dignitat malgrat les limitacions físiques o 
cognitives). 

L’envelliment és molt relatiu, és un fet subjectiu, depèn de cada persona.  
La diversitat és enorme. Cal no presuposar el que necessita una persona gran.  

No decidim per ella, escoltem-la! 
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Persones grans i plaer: reflexions des de l’ètica, 
conferència de al professora de filosofia i experta  
en ètica i bioètica Begoña Román  
 

Va ser un veritable plaer escoltar aquesta conferència!  Aquí en teniu un tast: 

“A saber envellir, se n’aprèn. I com hem d’envellir? —A mi manera, com cantava en 
Sinatra.” 

 

Mirem la vellesa com una pèrdua, confrontada a la plenitud de la joventut. Però això 
només és cert en allò que és orgànic, no en allò que és biogràfic. Els grecs distingien 
entre ‘zoe’, el fet de viure, i ‘bios’, la història personal de cadascú. En l’última etapa 
de la vida, és obvi que la zoe té algunes capacitats minvades (mobilitat, oïda...) però, 
en canvi, la bio té reforçades les capacitats estètiques, aquelles que tenen a veure 
amb la sensibilitat, amb la consciència d’allò viscut. Per això les persones grans 
guanyen en sensibilitat, perquè han tingut el temps per pair l’experiència, per 
contemplar-la.  

Seny, sentit, sensibilitat, senilitat, sènior... tot té la mateixa arrel. 

El plaer (tan injuriat per les creences del catolicisme) no és altra cosa que la 
satisfacció del desig. El desig, lligat no tant a una carència (com deia Plató), sinó el 
desig com a potència (com deia Spinoza). Per tant, el plaer no ve tant del fet 
d’obtenir allò que em manca, com de la vivència que em proporciona allò que em 
manca. L’important no és el què, no és l’objecte, sinó el jo, l’experiència de com ho 
he viscut i sentit. 

 

Les necessitats psicològiques de les persones grans amb demència són exactament les mateixes 
que les de qualsevol altra persona: sentir-se estimada, útil, part de la comunitat.  

Cal canviar la mirada i tractar-les amb naturalitat i afecte. 
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L'estètica, la capacitat de sentir plaer amb l’art, també s’educa. Per això, benvinguts 
els equipaments culturals que contribueixen a educar en estètica, que ens ajuden a 
saber gaudir, a sentir plaer!  

 

El plaer sempre és terapèutic. És molt més profund que el simple gaudi, 
l’entreteniment o l’evasió. El plaer té intensitat vital, és aquella vivència que et fa 
transcendir, que dona sentit a la vida. Per això calen espais que generin el plaer de 
l’experiència estètica. Però atenció: aquests espais han de ser amigables, 
confortables, no ho oblidem! 

 

L’art provoca una metamorfosi que et fa millor persona; aquí és on l’estètica 
connecta amb l’ètica. Begoña Román va acabar amb dues reivindicacions: 

1. Continuïtat en els projectes: Cal convertir l’experiència estètica en una 
realitat quotidiana, de proximitat, i no d’excepcionalitat. 

2. Condicions de confort: No es pot aconseguir l’experiència estètica sense 
comoditat física.  

 

 

 

 

Taula d’experiències de museus i gent gran 
L’última part de la Jornada es va dedicar a mostrar alguns dels molts projectes que 
s’han fet amb gent gran des dels museus. Són aquests: 

 El Museu s’apropa 
 Els museus et visiten 
 El museu entra a casa 
 Fotomemòries 
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 El Museu s’apropa 

Què és? el programa d’activitats artístiques organitzades pels museus de la xarxa 
Apropa Cultura a residències de gent gran amb l’objectiu de: 

 generar dinàmiques per elevar l’estat d’ànim 
 treballar els processos cognitius 
 augmentar les relacions interpersonals 
 i facilitar l’experiència estètica per millorar la salut 

 

“Vam acollir la proposta amb entusiasme perquè estem convençudes que una obra 
d’art és un detonant per generar conversa, un generador de visions diferents. 

Vam anar a la residència a crear diàleg amb la gent gran, i per això hem de buscar 
temes que siguin propers, per exemple els terrats de Picasso, el joc...  

Una bona manera de connectar amb el col·lectiu de gent gran és la música. Vam 
recórrer al cançoner infantil i això va provocar una acció-reacció molt positiva. 

Tenim ganes de compartir l’experiència i anar a més residències!” 

Vanesa Rojas, educadora del Museu Picasso 

 

“Quan l’Ajuntament ens va contactar per proposar-nos que el museu vingués a la 
residència -ja intuíem que el confinament seria llarg- ens va semblar molt interessant. 
Era una forma de pal·liar les conseqüències negatives i les restriccions derivades del 
confinament. Com que no podíem sortir a visitar el museu, era el museu qui venia a 
casa nostra. Les sessions eren presencials atès que ja tothom estava vacunat i això 
aportava qualitat. Es van fer dues sessions ben diferents: segons el tipus d’activitat 
més sensorial o més de conversa, vam decidir el perfil dels residents participants, 
sempre amb l’assistència d’un psicòleg del centre com a suport.  

Valorem l’experiència molt positivament i ens agradaria poder-li donar continuïtat, 
perquè sempre hi ha un nombre de residents que mai podran anar al museu.” 

Paqui Yáñez, directora de la Residència Parc Guinardó L’Onada 
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“Quan ens vàreu passar l’encàrrec vam tenir una espècie d’epifania i ens va fer molta 
il·lusió. Ja fèiem activitats adaptades als diferents perfils de públic, però això era un 
pas més, un repte engrescador.  

Al Museu del Disseny tenim un avantatge, que són les col·leccions d’objectes, 
objectes viscuts i que formen part de la vida diària: peces de roba, electrodomèstics... 
Per a nosaltres és un punt de partida molt sucós perquè a partir dels objectes podem 
estirar el fil i parlar de la quotidianitat, sentir el plaer de posar en valor el seu record. 
A banda dels objectes, vam introduir estímuls sonors i olfactius. El viatge que fan és 
meravellós perquè de cop s’adonen que els seus records són experiències viscudes 
individualment però que formen part de la memòria col·lectiva.  

Ens agrada molt treballar des de l’anècdota perquè és allà on l’experiència esdevé 
significativa. A cada sessió aprenem noves coses que incorporem a les següents.  

És important el diàleg intergeneracional que s’estableix entre les educadores joves i 
els residents grans, que afavoreix el coneixement mutu i enriqueix la connexió.” 

Joana Mora, educadora del Museu del Disseny 

 

“Ens vam trobar un context molt dur, de dolor i desànim, amb poques ganes de 
parlar. Però vam buscar temes que els travessessin per tal de generar debat des del 
jo, des de l’experiència. 

Ens vam centrar en el tema dels oficis i els treballs. Vam seleccionar obres del museu 
que tractaven aquesta temàtica amb la finalitat de posar en valor la feina que han fet 
aquestes persones grans al llarg de la vida i contrarestar així la idea del “jo no 
serveixo per a res.  

El més bonic d’aquest projecte és haver pogut escoltar la gent gran, haver-los donat 
la paraula, que no sempre han tingut l’oportunitat o l’espai per fer-ho. 

Volem continuar anant a les residències, fer més sessions i mostrar els quadres en 
pantalla, però sempre que sigui possible és bo fer l’última sessió al museu, davant les 
obres originals. D’aquesta manera tanquem el cercle i l’experiència és encara més 
enriquidora.” 

Laia Mestre, educadora del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Els museus et visiten  

Què és? un cicle de visites online adreçat a les persones grans usuàries de «Vincles 
BCN». 

Hi van participar 14 museus, cadascun oferint una sessió d’una hora de durada, amb 
8 o 10 persones usuàries de Vincles BCN que ja feien servir la plataforma Meet Jitsi.  

El punt en comú de totes les sessions era que fossin molt participatives, donant 
temps per parlar i intercanviar experiències.  

Vam tenir l’oportunitat de fer una avaluació acadèmica del projecte, concretament 
de dos aspectes: l’experiència dels participants i el format online. Per això es van 
enregistrar totes les sessions, es van gestionar els drets d’imatge i es va obrir un 
telèfon de consulta. 

Es van viure moments molt bonics, com ara quan es comentava el quadre del MNAC 
“La planxadora” (Roberto Fernández Balbuena, 1930) en què una senyora va anar a 
buscar una planxa antiga i la va mostrar a la resta de participants. O el dia en què dos 
usuaris no se sabien desconnectar i es van acabar fent amics. 

Janina Berzosa, col·laboradora externa del Servei de Museus del Departament de 
Cultura de la Generalitat, que va donar suport al projecte impulsat per la Taula de 
Museus i Accessibilitat. 

 

 

El museu entra a casa  

Què és? un projecte impulsat pels Museu d’Olot de col·laboració amb els veïns del 
geriàtric La Caritat i la residència Montsacopa. 

El que hem fet és portar les obres del museu a casa de la gent gran. Primer els vam 
convidar a visitar els magatzems i triar alguna peça que els remogués especialment 
per una o altra raó. Es tracta de connectar amb les emocions i els records a través de 
l’art, de generar diàleg, d’establir ponts de connexió. 

El projecte ha estat molt emocionant i enriquidor, però també molt complicat de 
portar a terme. 

L’any 2017 ja vam aplicar els criteris d’accessibilitat gràcies a l’eina MUSA. Quan vaig 
sentir el comentari d’una senyora gran que deia “és la primera vegada que vaig a un 
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museu i puc llegir els textos de paret, i no m’haig d’ajupir per llegir la cartel·la”, vaig 
pensar que alguna cosa havíem millorat. 

Al llibre de comentaris, molta gent deia que li havia agradat la visita al museu 
“perquè és un espai de calma, sense presses, on he pogut gaudir”. 

En el procés participatiu de consulta a la ciutadania sobre com havia de ser un 
museu, les conclusions eren del tipus “el museu ha de tenir cura de les persones; ha 
de ser un espai educatiu al llarg de la vida, que generi connexions i desperti les 
emocions a través de l’art”. 

Es va produir un moment màgic quan l’Isidre, un senyor en cadira de rodes que feia 
més d’un any que no parlava, que no havia pronunciat una sola paraula, en sentir la 
descripció de l’escultura d’un pagès amb esclops, va obrir per primera vegada els ulls 
i es va posar a explicar la seva experiència i els seus records. 

Treure del museu una obra d’art i portar-la a la residència no és gens fàcil: vam haver 
de fer un canvi de xip i admetre que l’art no es pot sacralitzar ni mantenir allunyat de 
la gent, cal posar-lo al servei de les persones i generar il·lusió i felicitat. Ens hem de 
quedar amb això, que accions com aquesta han donat il·lusió. 

Montserrat Mallol, Directora dels Museus d’Olot 

 

Fotomemòries 

Què és? un projecte, iniciat fa sis anys, que busca millorar la memòria a través de la 
fotografia.  

 

La fotografia té un gran potencial per tendir ponts entre el passat i el present; és un 
llenguatge universal que permet parlar i intercanviar experiències viscudes.  

Fotomemòries és un projecte de teràpia no farmacològica que millora la qualitat de 
vida de les persones amb Alzheimer i de la gent gran amb dèficit cognitiu. Utilitzem la 
fotografia com a estímul per recordar. 

Col·laborem amb la Fundació La Pedrera i el programa REMS, i també amb la 
Fundació Miró i el Museu Marítim, entre altres.  

Fomentem l’escolta activa amb la gent gran sobre la base d’una relació molt 
horitzontal.  
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Els nostres objectius: 

 reforçar la identitat personal i col·lectiva 
 estimular el llenguatge 
 combatre la soledat 
 augmentar l’autoestima 
 aportar benestar i valorar l’assoliment de la longevitat 

 

L'Eugènia també reclama continuïtat en els projectes. 

Eugènia Ortiz, fotògrafa freelance i fundadora, juntament amb Mont Casas, del 
projecte CliCme  

 

Ho pots fer al canal de Youtube de l’Apropa Cultura 
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Amb el suport de: 


