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Presentació del projecte 
 

Quanta importància donaríem a una trobada? Quin significat pot tenir per a 
les persones trobar-nos amb algú en un moment concret? Un dia, a qualsevol hora, 
no importa. Allò realment rellevant és parar atenció a aquests moments decisius en 
els quals podem crear o, per què no, construir alguna cosa realment significativa. 

 
I és aquí, just en aquest punt, on comença aquesta història… Vet aquí una 

vegada un metro. Una professora. Un home amb una pregunta… 
 
Aquest projecte va sorgir a partir d'una trobada, un moment decisiu en la 

construcció d'aquest propòsit. Va succeir al metro, entre la nostra professora Esther 
i el Luis, integrant de l'Associació No Som Invisibles, protagonistes d'aquesta història. 

 
Tots dos van parlar sobre la possibilitat de dur a terme activitats en la seva 

associació, fet que va interessar especialment a la docent, que va pensar en aquest 
instant integrar tot el seu alumnat en aquesta idea, per això va decidir buscar a 
internet informació sobre l'entitat i fer així una proposta formal, mitjançant 
l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que facilitava la pàgina web en concret. 
Un correu respost de forma immediata per la directora de l'associació, en el qual 
convidava a la docent a una primera trobada, i d'aquesta manera conèixer les 
persones usuàries de la mateixa, amb la finalitat d'exposar les seves idees de treball 
conjunt amb l'alumnat. 

 
Després de la primera visita, es va decidir fer una reunió informal entre els 

dos col·lectius, motiu pel qual el curs de Dinamització Comunitària es va desplaçar a 
la Biblioteca de Bellvitge amb la intenció d'efectuar un primer acostament entre totes 
les persones que allí es trobaven, on es va prendre la decisió de realitzar un treball 
conjunt cada dijous durant els següents dos mesos. 

 
I així va començar aquesta aventura, que ha propiciat, entre moltes 

particularitats, un acostament i unió entre persones. 
 
Vam començar a desenvolupar el projecte en parelles, formades per una 

persona integrant de l'associació i un alumne o alumna del curs. D'aquesta manera 
treballaríem en duos amb les idees del que realment desitjaven les i els membres de 
l'associació (per cert, dilapidant gairebé per complet el seu “Taller de pintura” 
estipulat per a aquests mateixos dijous). Vam treballar en parella diferents activitats, 
des de pintura, conte, manualitats amb argila, llana, cartolines, fins a poesia unida a 
la fotografia. Tot això s'exhibirà finalment en una exposició, a més de plasmar en un 
llibre publicat amb totes les fotografies fetes cada dijous. 

 
L'associació No Som Invisibles és una entitat que treballa generant activitats 

per a la inserció sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats 
físiques severes, com problemes de mobilitat i afectació en la parla principalment; 
No obstant això, posseeixen les seves capacitats psíquiques intactes. 
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A causa de la seva afectació i característiques no tenen accés al mercat 
laboral ordinari ni als CET (Centres Educatius Terapèutics) i queden relegats a centres 
ocupacionals enfocats majoritàriament a malalties mentals, en els quals no encaixen, 
per la qual cosa no compten amb possibilitat de dur a terme activitats que vagin 
acompanyades de relacions socials. 

 
 
Fonaments teòrics estudiats en la formació 

 
Entre el curs de Formació de Dinamització Comunitària i l'Associació No 

Somos Invisibles s'ha establert una relació de cooperació i col·laboració enfocats en 
interessos comuns. En el nostre procés d'aprenentatge en el curs de Dinamització, 
hem aconseguit identificar diferents conceptes que, de forma estructural, ens han 
permès dur a terme aquest projecte en conjunt amb l'associació, tenint així un 
enfocament més ampli sobre com participar en un procés comunitari. 

 
En una primera trobada, es va aconseguir identificar les necessitats i 

interessos que, com a col·lectiu, les persones amb diversitat funcional requereixen 
dins d'aquesta associació. Els membres d'aquesta entitat ens han expressat les 
dificultats presents al llarg de la seva vida, la qual cosa revela que el procés de 
socialització de persones amb diversitat funcional es troba amb barreres molt fortes, 
a causa de com s'estableixen estereotips i prejudicis entorn de la diferència en la 
nostra societat actual. Per la qual cosa, entre les seves principals necessitats es 
troben la integració, el reconeixement i la normalització de la seva situació, entenent 
que són persones que poden desenvolupar i executar diferents activitats amb 
habilitats diferents. 

 
A l'associació No Som Invisibles que representa a una part de les persones 

amb diversitat funcional, podem identificar que, com a col·lectiu: “...fa referència a un 
determinat tipus de grup social, els integrants del qual comparteixen certs interessos i 
persegueixen la consecució d'uns objectius socials concrets... no persegueixen finalitats ni 
responen a interessos personals o individuals, sinó que, per contra, tracten d'abordar 
temes socials i solucionar problemes o conflictes de repercussió col·lectiva que afecten a 
tota la població...”1, que busquen crear xarxes de suport per a la realització dels seus 
projectes. En aquest sentit nosaltres, com a futurs dinamitzadors, hem establert al 
costat d'ells una xarxa de col·laboració bidireccional en la qual fomentem el treball 
conjunt, valors i accions concretes que ens han ajudat a acostar-nos i compartir 
realitats. 

 
El projecte que hem dut a terme, s'ha desenvolupat dins del marc de la 

recerca i l'acció comunitària. En un primer acostament, la tècnica d'observació 
participativa ens va permetre compartir i participar en la convivència que 
setmanalment duen a terme els membres de l'associació. Interactuar amb ells ens 
va brindar la possibilitat d'entendre quins són els seus objectius i, en crear equips de 
treball, vam conèixer més sobre les necessitats de cadascun dels participants, així 
com les idees que volien desenvolupar pel seu projecte en concret. Es van conformar 
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equips de treball on, a través de la interacció i l'acord, es van establir diferents 
disciplines artístiques que es podien executar transformant el projecte de pintura en 
un altre que ha inclòs diferents tècniques i expressions. Tal com s'expressa en els 
llibres de formació de Dinamització Comunitària, la participació és la font principal 
de tot procés comunitari i, en conjunt, s'han aconseguit dur a terme totes les accions 
gràcies a les “condicions indispensables per a l'existència d'una adequada participació”2, 
que nosaltres, com a futurs dinamitzadores, hem impulsat, tals com el manteniment 
de les relacions positives entre els diferents participants, difusió de la informació 
corresponent sobre els diversos treballs artístics a executar, manteniment del 
contacte amb tots els integrants de l'associació, entre  d’altres. 

 
La conformació del projecte s'ha trobat emmarcada dins del disseny, 

que ben podria definir-se com a marc lògic vertical, ja que “es poden observar els 
vincles d'abaix cap amunt, de manera que les activitats són les suficients i necessàries per 
a obtenir cada resultat (component), cada resultat és suficient i necessari per aconseguir 
els objectius específics i, si aquests s'aconsegueixen, contribueixen a aconseguir l'objectiu 
global o fi...”3. L'objectiu principal del projecte corresponia a realitzar treballs de 
pintura per fomentar la integració i participació dels membres de l'associació i els 
membres del curs de Dinamització Comunitària, la qual cosa es transformà en 
diferents projectes artístics que corresponien a les necessitats de cadascun. 
D'aquesta forma, cada equip va establir la tècnica a emprar-se i el com s'anaven 
executant les accions en cada trobada. 
 

A mesura que es van realitzar les activitats, es van identificar les 
barreres o conflictes que es van presentar tals com la limitació del temps, no comptar 
amb el recurs o material en aquest moment, l'aplicació de determinades tècniques 
que van poder resultar complexes, canvis en la forma de fer les coses, entre uns 
altres. No obstant això, això va permetre que en conjunt, els equips de treball 
poguessin estrènyer llaços de comunicació i arribar a acords per a executar la seva 
idea artística, comptant amb els recursos que l'associació va posar a disposició. Les 
activitats es van realitzar en un determinat temps (temps estipulat per al projecte 
dos mesos, tots els dijous de 17h a 19h.), que va poder ser complert a causa de 
l'organització i planificació que cada equip va realitzar. 

 
D'aquesta forma, es va aconseguir concloure un projecte. Es van 

executar les activitats però, el més important, van ser les relacions i connexions que 
entre tots els participants vam poder generar. El procés comunitari va permetre que 
la col·laboració i cooperació entre les parts pogués crear llaços afectius i enriquiment 
cognitiu a través del treball compartit, fomentant la integració i la inclusió d'aquest 
col·lectiu. Tots els membres de l'associació i del curs de Dinamització Comunitària 
durant aquest temps, han contribuït a la cohesió grupal de forma directa i 
participativa, s'han enfortit els processos per a la presa de decisions en tots els 
equips conformats, obtenint-se així l'empoderament de tots els participants. Decidir 
quin projecte realitzar i el com realitzar-lo va permetre una alta motivació davant 
cada acció, el ser escoltats i poder opinar, donar idees i concretar acords formen part 
de l'èxit d'aquest projecte que, demanda continuïtat en el temps gràcies als ponts 
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que s'han construït entorn de dues realitats, dos grups i/o dos col·lectius pertanyents 
a dues entitats: Associació No Som Invisibles i Fundesplai. 

 
L'Associació No Som Invisibles realitza accions per a la integració social 

de les persones amb diversitat funcional i aquest projecte, al costat del curs de 
Dinamització Comunitària va servir per reforçar aquest objectiu. D'igual forma, 
nosaltres com a futurs Dinamitzadors vam poder generar i compartir valors 
essencials en tota acció social: el respecte, la comunicació, l'empatia, la participació 
activa, entre uns altres; aconseguint cada dia major cohesió grupal i la motivació 
necessària per adquirir responsabilitats i compromisos, elements indispensables en 
la formació de Dinamització Comunitària que es reforcen amb l'experiència i el 
coneixement teòric alhora. Aquest acostament a la realitat d'un col·lectiu ha nodrit 
de forma substancial tots els temaris i mòduls que hem après i repassant durant el 
curs. De forma concatenada l'experiència i la teoria, reforcen les nostres accions com 
a Dinamitzadors, així com la comprensió de les diferents realitats a les quals farem 
front i que hem de recolzar, gestionar i  reforçar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Del Pino Rodríguez Moreno, María. “MF1020_3: Agentes del proceso comunitario”. 
Certificado de Profesionalidad SSCB0109 Dinamización Comunitaria. IC Editorial (2015) 
Barcelona. 

(2) Ibidem 
(3) Sarrión Romero, Carolina. “MF1022_3: Metodología de la Dinamización Comunitaria”. 

Certificado de Profesionalidad SSCB0109 Dinamización Comunitaria. IC Editorial (2015) 
Barcelona. 
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Experiència durant el taller 
 
Com s’ha generat la participació i el treball grupal? 
La presa de decisions, la integració i la cohesió social. 

 

 
Els grups de treball, cada parella que s’ha format pel projecte, són els 

encarregats de realitzar cadascuna de les tasques. És important establir protocols 
d’actuació per garantir la bona marxa dels processos. La planificació participativa en 
aquest cas concret, estableix objectius, les activitats a realitzar, la metodologia i els 
tipus d’avaluació. 

 
A causa de la trobada casual entre dos representants d’ambdós grups de 

treball, es va donar visibilitat a cadascun dels projecte. Així doncs, a partir d’aquí, es 
va decidir conjuntament la presa de decisions, col·laborant de forma col·lectiva, ja 
que l’experiència ha estat bidireccional. 

 
S’ha portat a terme un procés d’unió per part d’ambdós col·lectius en el que s’ha 
treballat en conjunt realitzant diferents tasques a nivell manual, també assolint una 
important cohesió, empatia i un fort vincle emocional, tot això reforçat per l’interès 
mutu per treballar en equip. 
 

Degut a la realització d’un procés d’integració en parelles i un intercanvi 
d’experiències treballant punts concrets, tots hem efectuat un aprenentatge continu. 

 
La unitat entre els grups s’ha aconseguit a través del lleure i del gaudir amb la 

significativa col·laboració entre totes les persones que hem format part del grup, 
desenvolupant personalment una gran creativitat, sense oblidar quelcom tan 
important com la comunicació... que sempre hi va unida. 
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La col·laboració activa s’ha fet conjuntament gràcies a la motivació de  tots els 
participants utilitzant l’ús de la creativitat i les fonts més espontànies amb les que 
ens hem anat expressant. 

 
La clau de volta ha estat la continuïtat que hem anat desenvolupant cada 

dijous, tal com ja havíem acordat i això ens ha permès poder fer una activitat més 
concreta i desenvolupar-la al llarg dels dies amb la constància i intensitat que la 
durada del projecte ens ha deixat actuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprenentatges i Tècniques realitzades 
 
Relats i experiències 

 
En aquest apartat es presenten els aprenentatges que es van assolir i les tècniques 

que es van realitzar durant les jornades amb l'associació. Aquest aprenentatges son el 
resultat de la sistematització dels relats presentats per l’equip del curs de dinamització 
comunitària. Es van definir els següents: 

 
1. Comunicació. 
2. Treball col·laboratiu. 
3. Reciprocitat en el coneixement. 
4. Afectivitat. 
5. Harmonia grupal. 

 
1. Comunicació, un dels principal temes treballats va ser la comunicació entre 
nosaltres, de una banda van aprendre a tractar amb adults, això vull dir que els 
vàrem tractar acord a la seva edat i no pas com a petits, ja que un error que fèiem al 
principi es pensar que la paràlisi cerebral implica disminució mental. Altre aspecte a 
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treballar va ser la comunicació verbal i no verbal ja que vam aprendre a escoltar 
diferents formes de parla i especialment de pronunciació, en les situacions en que el 
llenguatge era gaire bé intangible, vàrem aprendre a comunicar-nos mitjançant el 
cos, llegir els gestos, la comunicació corporal, preguntes tancades i fins i tot teclat de 
lletres. 

 
2. Treball col·laboratiu, podríem dir que el desenvolupament d’aquesta feina va 
passar per dues moments, el primer consisteix en la selecció d’un tema a treballar 
pel qual vàrem demanar sobre les motivacions, interessos, coneixements i habilitats. 
Vam explorar allò que volíem fer i que fins a aquest moment no ho havíem pogut 
desenvolupar, hem consolidat un procés participatiu al moment de tenir la capacitat 
d'expressar allò que van voler realitzar i d’empoderament a la presa de decisió sobre 
les accions a treballar.  

 
 D’altra banda el procés col·laboratiu va generar un element interessant en el grup 
i va consistir en la capacitat de posar-se en la pell de l’altre, d’avaluar les capacitats i 
habilitats pel desenvolupament de l’acció realitzada i per generar un treball conjunt 
que es va demostrar en dues línies. La primera, treballs pictòrics on les parelles van 
pintar conjuntament i la segona on es van fer treballs que es complementaven per 
generar un resultat en conjunt que respongui als interessos de les dues parts. 
 
3. Reciprocitat en el coneixement, un element important a destacar es la 
bidireccionalitat en l’aprenentatge, ja que els diferents grups vàrem compartir i 
construir coneixement, al igual que tècniques de treball que no es coneixien o  no es 
podíem realitzar per què no es tenia cap tipus de suport en el moment de posar-ho 
en pràctica. 

 
La forma de treballar va ser participativa i és per aquesta raó que vam aprendre 
constantment, no solament dins del grup de treball sinó també dels diferents equips. 
És important destacar que no va haver el “poder” del coneixement aquest va fluir en 
diverses direccions i ens va permetre apoderar-nos. 

 
4. Afectivitat. La possibilitat de fer un treball de manera grupal i sempre amb el 
mateix equip va permetre despertar coneixements, continuïtat, i simpaties, el 
contacte visual, corporal i aprendre a llegir a l’altre, son elements que han permès 
una complicitat que va finalitzar en afecte, la capacitat de comprendre i atendre les 
necessitats dels altres ha generat la possibilitat de prendre per moments el lloc de 
l’altre, la identificació i el reconeixement de les seves necessitats que poc a poc van a 
ser les nostres necessitats també. 
 
5. Harmonia grupal. Generar una harmonia no és un aprenentatge, és simplement 
una acció que es desenvolupa per la interacció quotidiana un resultat del treball 
grupal, del procés d’apoderament i de participació, és un grau de cohesió social que 
es va donar per l’assoliment d'objectius conjunts i que ens va permetre interactuar 
com a grup, com a amics i això es va notar en la percepció rebuda per persones 
externes al grup o que s’han involucrat més tardanament al procés. 
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A continuació presentem els relats i descripció de les experiències viscudes 
pels integrants del curs de formació professional de Dinamització Comunitària: 

 
 
Relat de Jessica González: 
 

 
 
 
 

 
 
Carlos i jo, des del primer moment que ens asseiem junts per realitzar el 

projecte de pintura que suposadament tots anàvem a realitzar, comencem parlar 
sobre nosaltres i va ser Carlos qui va proposar la idea de realitzar un pergamí d'argila 
on van escriure un poema sobre el fang. Em va semblar una idea meravellosa i per 
descomptat li vaig dir que sí, que podríem fer-ho ja que m'agraden els treballs 
manuals i artesanals. 

 
Entre conversa i conversa, anàvem coneixent-nos i al mateix temps pensant 

que necessitaríem per realitzar el projecte, el nostre pergamí, amb quins materials 
anàvem a treballar, de quina forma ho realitzaríem i acordem que jo m'encarregaria 
de donar-li forma al pergamí amb l'argila i ell de crear el poema. Aquest primer dia 
ens intercanviem els nostres nombres de contacte i perfils de Facebook. 

 
D'aquesta forma, va començar a generar un vincle no només de treball en 

equip sinó també afectiu; Carlos és una persona que transmet molt afecte, li agrada 
parlar i és expressiu amb els seus sentiments per la qual cosa sempre en les nostres 
converses parlem de com ens sentim i de la fortuna que tenim d'haver pogut 
treballar junts. 

 
Així, tots els dijous quan ens reunim, ens centrem en el projecte, intercanviant 

idees i arribant a acords sobre com podem realitzar les coses. Entre els dos, hem 
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aconseguit tenir una connexió bastant propera que considerem com a amistat i en 
conjunt se'ns han ocorregut fins a nous projectes que a Carlos li agradaria realitzar i 
que a mi m'agradaria recolzar-li així, com a projectes meus en els quals Carlos també 
m'ha brindat el seu suport. El més important és l'intercanvi d'idees i els vincles 
afectius que s'aconsegueixen concretar en tot el procés, el qual no es basa només a 
aconseguir l'objectiu (l'obra, el pergamí en aquest cas), sinó tot el que sorgeix de la 
relació integradora, oberta, col·laborativa i afectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relat de Laura Camps: 
 

En el meu cas, vaig començar tard i en gran part els grups ja estaven formats. 
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Des d'aquesta perspectiva, em van presentar a tot el grup, als coordinadors 
Xavi i Alicia, i també com s’havien unit cadascuna de les parelles i l’activitat que 
estaven realitzant. La sensació va ser d’entrar en una sintonia homogènia on tot 
funcionava a un ritme total, la imatge de grup es reflectia amb força però també, des 
d’una perspectiva més micro, em tocava escollir un grup per poder desenvolupar 
l’activitat i, aquesta decisió em va resultar difícil perquè totes les dinàmiques eren 
prou interessants per formar-ne part i, en aquest cas també, realment la sintonia era 
com si tots seus integrants, s’haguessin conegut feia molt temps. 
 

Finalment, vaig decidir el projecte d’escriure, dibuixar i pintar un conte, i 
tant la Mónica de Dinamització Comunitària com en Sergi, la Marta i la Mercè de 
No Somos Invisibles, em van fer una rebuda genial. L´equip estava assegurat. Les 
rialles, la complicitat i la conversa avançava ràpidament i ara, només un mes més 
enllà, crec que puc dir amb certesa que jo també dec semblar algú que fa molt 
temps que els conec. Vaja, que ens coneixem! Una sort haver-nos trobat, un 
creixement mutu l’experiència, un sac de felicitat de saber-nos a prop, encara que 
sigui només un cop a la setmana, i qui sap com avança tot plegat. En un mot: 
“GRATITUD”! 
 

 
 
Relat de Mónica León: 

 
En el meu cas, em va tocar fer una activitat amb Mercè, Sergi i Marta. Els vaig 

preguntar que els venien de gust fer i entre tots decidim en primer lloc inventar una 
història i dibuixar-la en còmic, però en veure que la història s'allargava, decidim fer un 
conte infantil, els s'encarregaven d'escriure la història i jo il·lustrar-la. Així comencem 
a fabricar el nostre conte infantil. Cadascun va escriure una història i jo em vaig 
encarregar de dibuixar-la i ells la van pintar, em van sorprendre molt la imaginació 
que tenien. Mercè és la que menys mobilitat tenia i dificultat per parlar, em va 
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sorprendre com pintava a poc a poc i em va sorprendre que setmana a setmana vam 
poder comunicar-nos millor. De Sergi em va sorprendre que al principi es mostrava 
molt tímid i setmana a setmana he aconseguit que ara amb mi sigui més extrovertit i 
finalment hi ha la Marta, que amb ella ha estat amb la que més confiança i afectivitat 
he tingut. 

 
Més que una participació amb ells ha estat una col·laboració entre tots per 

crear i portar a terme el nostre conte infantil. En general pel meu gust, ha estat una 
experiència molt bonica i creativa que m'ha arribat a tenir un llaç molt afectiu cap a 
ells. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relat de Giulia Di Norcia: 

 
Vaig començar a treballar amb Nicolás preguntant què li agradava fer 

d'artístic i/o manual. Ell em va dir: “I a tu què t'agrada fer?” 
 
Després d'una conversa llarga vaig aprendre que a ell li encanta viatjar i des 

d'aquí pensem fer un mapa de les seves rutes i de tots els llocs on ha  viatjat. 
 
Comencem el treball amb les fotos de les seves rutes i després construïm el 

mapa, realitzant dibuixos emmarcant les fotos. Vam posar dibuixos i frases sobre el 
tema del viatge. 

 
Cada dijous el mapa començava a formar-se i pas a pas ens vam ser adonant 

que havíem estat més o menys en els mateixos llocs. També amb la qüestió de 
l'idioma estava molt preocupada, però al final, amb la seva paciència, Nicolás em va 
ajudar per aprendre paraules noves, així que també vaig aprofitar per ensenyar-li 
paraules en Italià. 
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Relat de Adilson Pereira: 

 
El primer dia parlem sobre què anàvem a fer, ella em preguntà què 

m'agradaria a mi i jo li vaig dir que m'agradaria fer una mica d'expressió corporal, 
com ballar, i ella em va dir que li agradaria pintar el mar. 

 
Vam posar una música del mar i jo feia un moviment amb el cos, ella pintava 

amb el licorni (adaptació per pintar amb el cap), en un full blanca un dibuix del mar, 
després d'algun temps ella es va cansar i em va passar l'unicorn perquè jo pintés, 
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i així ella m'anava dient els colors i el local que jo havia de pintar i així passem diversos 
dijous. Acabem de pintar el quadre del mar i ella li va posar el nom “Tempestat”. 
Després pintem un altre dibuix que jo pintava el que ella em demanava. Va ser un 
dibuix molt interessant. Passem alguns dijous junts, ja teníem més contacte, i ja sabia 
que la primera cosa que ella demanava era comprar una Coca-Cola. Així i tot la 
comunicació era difícil, però al final ja comprenia el que em deia. I la dificultat de 
pintar amb el licorni em deixava tibant, però m'admira com pinta ella.  

 
Relat de Nfaly Kourouma: 

 
El treball amb l'associació No Somos Invisibles, va ser enriquidor en la 

dinàmica del curs de dinamització comunitària.  
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Cada alumne tenia un company, per la qual cosa la pregunta màgica era " Què 
t’agradaria fer? a partir d'aquesta frase comencem a reflexionar, sobre el "com". La 
meva companya era l’Elena, ella pot parlar i dibuixar, així que acordem fer dos 
dibuixos, el primer és una masia que representa per a ella una masia típica catalana, 
i les cabanes d'un poble, que representava a un poble guineà. L'objectiu de la  
representació era mostrar que la diferència no ens impedeix estar units. 

 

 
 
 
Relat d’Alba Juste: 
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En la nostra primera trobada vam estar parlant sobre què podríem fer, que 
ens agradava a cadascun, i vam decidir que volíem fer manualitats. A mi m'encanta 
fer-les i a ell li va encantar la idea. 
 

Primer vam escollir fer “hilogrames”. Cap de nosaltres els havia fet mai, i vam 
aprendre junts. Jo li aguantava els claus i ell els clavava amb el martell, i entre els dos 
anàvem passant el fil. Li encantava donar-li al martell, fins que va començar a cansar-
se, així que vam decidir canviar de manualitat. 

 
Per aprofitar la fusta que teníem, vam fer un porta-notes amb el fons de fusta 

i pinces de roba, pintat per decorar-ho. Com vam acabar molt ràpid i ens van sobrar 
moltes pinces i una altra fulla de fusta, ens inventem un organitzador de despatx, per 
a bolígrafs i clips i amb post-its. Ell va pintar el fons i jo vaig enganxar les pinces. Em 
van encantar els colors que va usar, la combinació que va fer. 
 

Treballar amb JR no va ser res difícil, és una persona super amable, simpàtic i 
graciós. Físicament necessitava ajuda per a algunes tasques, com aguantar els claus, 
ja que no té mobilitat a la mà dreta. 
 

El millor de treballar amb ell va ser la seva positivitat i la seva alegria, amb el 
seu so característic, el qual augmenta quan augmenta l'alegria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relat de Julián Castro: 

 
En principi el treball plantejat era el de pintura i així van començar a treballar, 

cadascun feia una acció, Pilar la pintura i jo manualitats, el que fèiem en comú era 
que els dos treballaven al voltant del tema de les flors. No obstant la meva 
preocupació era integrar les dues accions, per a tal fi vaig estar pensant com fer-ho. 
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És allí quan decideixo que les flors realitzades en volum haurien de ser 
pintades per Pilar, proposta que a ella li va agradar. Crec que para ella era tot un 
repte ja que a Pilar li agrada molt la perfecció i el detall, en aquest cas ella devia 
deixar-se portar i fer pinzellades lliures, de la mateixa manera penso que era una 
mica alliberador i diferent per ella i a mi em permet integrar, mostrar el treball per 
un resultat conjunt. 

 
A nivell personal l'experiència ha estat molt interessant ja que al principi jo 

tenia molta por per interactuar amb una persona amb problemes de llenguatge i el 
primer dia va ser complicat, ja que jo volia que tot fos ràpid, després d’adonar-me 
que tot era més lent i amb preguntes tancades la comunicació va ser molt fluida i 
vàrem començar a comunicar-nos amb la paraula, els gestos, el cos, la mirada. Tota 
aquesta comunicació s’ha donat ja que l’afecte s’ha posat al centre de la comunicació, 
aquest afecte no solament s’ha donat amb la meva parella sinó amb tot el grup. 

 
Personalment m’ha sorprès molt la humanitat dels companys i companyes de 

l’equip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relat de Esther Bizarro: 

 
El nostre treball en conjunt ja estava planejat amb anterioritat. Jo sabia que 

Luis escriu poemes i, no solament això, també ha publicat molts d'ells. Així que li vaig 
proposar que continués fent-ho. I va anar llavors, el primer dia que ens trobem a la 
Biblioteca de Bellvitge, quan decidim entre tots dos combinar els seus poemes amb 
les meves fotografies, ja que ell sabia que m'agrada molt fer fotos a pràcticament tot. 

 
I així va ser. Decidim que jo faria fotografies durant la setmana i cada dijous 

les hi mostraria per triar aquelles que realment ens agradessin a tots dos i escriure 
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poemes sobre les mateixes. Però molt ràpid vam ser canviant d'opinió, ja que cada 
dijous jo dedicava part del temps a la biblioteca a prendre fotografies de les parelles 
i equips que havíem format, de les seves activitats, de les seves sensacions. 

 
Vaig descobrir en Luis les ganes de gaudir de la vida, de les amistats i, 

sobretot, com amb una simple conversa al metro de forma casual pot transformar-
se en un projecte meravellós d'experiències compartides a través  de l'art i que 
nostres realitats i interessos són més comuns del que vam poder algun dia imaginar. 
Així, les meves fotos i els seus poemes serien el nostre projecte, on vam poder 
plasmar els somriures, les trobades, l'essència de l'important que és compartir i 
treballar en equip, sense importar diferències. Vam construir un petit llibre en el qual 
els poemes de Luis abraçaven les meves imatges.  
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No puc sinó lloar aquesta gran experiència, per les impressions, sensacions, 
contactes, afectes… No únicament per això, sinó especialment per mi, per com m'han 
fet sentir les persones integrants de l'associació i el meu alumnat, el gran amor que 
he descobert per la vida, per les ganes, per la determinació de les persones per seguir 
endavant. Hem edificat un vincle especial que serà, espero, difícil de trencar. 
 
 
Relat d’Axel Benavidez: 
 

Valoro la meva experiència com a molt enriquidora des de tots els punts de 
vista. Personalment, he connectat amb emocions molt sinceres i profundes. Les 
estones que he passat amb el Chema m’han fet veure una forma de relacionar-nos 
més essencial, sense filtres ni pretensions, molt natural i lliure del joc del llenguatge 
verbal (que moltes vegades utilitzem com a escut o màscares). 
 

Pel que fa als aspectes formatius i artístics, aquesta activitat ha despertat en 
mi un desig d’estudiar aquests àmbits i continuar aquest camí de comunicació 
humana. Com a experiència de vida, és una cosa que m’acompanyarà sempre i que 
estarà present en mi en cada cosa que visqui. És per això que desitjo que moltes 
persones més s’obrin a viure experiències similars. 
 

Aquesta experiència ha superat les expectatives que tenia abans de començar-
la, i cada dia em sorprèn més, per la predisposició dels integrants del Taller 
(coordinadors, monitors i companys). Amb aquest Taller he après, principalment, a 
comprendre i respectar diferents realitats i formes de veure el món.  

 
Per això, puc afirmar que repetiria aquesta experiència sense dubtar-ho 

perquè la seva aportació a nivell humà ens fa créixer a tots conjuntament i ens 
apropa a persones amb moltes ganes d’aprendre i compartir. 
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Conclusions 
 

Com a futurs dinamitzadors comunitaris vam poder viure l'experiència de 
com l'acció comunitària pot ser duta a terme de forma eficaç en tenir com a base 
primordial la participació. De forma espontània, aquest projecte ha sorgit com a 
resposta a unes necessitats expressades per un dels integrants de l'Associació No 
Somps Invisibles, on, nosaltres en el nostre procés de formació social i comunitària, 
decidim participar en conjunt amb la finalitat de posar en pràctica allò après. 

 
Considerem que un dels objectius més importants aconseguits, ha estat la 

participació plena de compromís de tots, en cadascun dels projectes. La integració i 
cohesió que s'ha forjat en cadascun dels equips de treball a través del 
desenvolupament de les activitats, constitueix una base fonamental en la nostra 
experiència amb aquest col·lectiu executada des de l'aportació, la col·laboració, la 
inclusió i l'aprenentatge continu així com bidireccional que cada dijous es va dur a 
terme. 

 
En el present treball escrit, hem concatenat aquesta experiència que no 

formava part del programa d'estudi, amb gran part del material teòric vist en el curs 
de formació amb la finalitat de poder plasmar de forma estructurada les accions que 
es van executar així com el procés de dinamització. 

 
Finalment, volem ressaltar els valors que hem pogut desenvolupar i aprendre 

durant tot el procés. Considerem que més enllà del resultat, aquests valors són els 
que ens han permès culminar de forma positiva, eficient i eficaç tot el projecte que 
en conjunt, esperem que pugui transcendir a altres unitats de formació. 
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Recomanacions 
 

Tots els integrants del curs de formació de Dinamització Comunitària valorem 
tot l'aprenentatge obtingut en aquest projecte, el qual ens ha permès consolidar els 
nostres coneixements adquirits fins al moment. L'acció comunitària comporta un 
esforç i compromís que gràcies als horaris de classe que vam poder emprar en 
l'associació va conformar de forma positiva nostra formació, sinó que incloent als 
membres de la associació ens ha brindat poder desenvolupar en conjunt objectius 
comuns i donar resposta a necessitats i interessos plantejats per tots els que hem 
participat en aquest projecte. 

 
Per això, considerem important i recomanem que es puguin integrar i 

concretar aquestes accions comunitàries amb l'Associació No Somos Invisibles com 
a part de les classes que s'executen en l'horari del curs de formació. D'aquesta forma, 
la continuació en el temps podrà garantir, desenvolupar i reforçar l'aprenentatge que 
en conjunt concretarà l'experiència que com a futurs dinamitzadors és necessari 
posar en pràctica. 
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Les obres 
 

Els resultats (materials) d’aquests dos mesos de treball han estat aquests: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


