
 

Parelles artístiques  

del Berguedà 



Projecte procés creatiu  
 

• Obra artística creada a 4 mans.  

 

• Un artista de la zona. I una persona 

amb diversitat funcional mental.   

 



Reunions informatives 

• Es realitzen 2 reunions:  

• Amb els artistes, on es parla del perfil 

de la persona amb diversitat funcional 

mental. (depressió, esquizofrènia, 

trastorn bipolar, trastorn obsessiu 

compulsiu, trastorn límit de 

personalitat, entre altres). 



• I amb les persones amb diversitat 

funcional, en la qual s’explica el 

funcionament del projecte. 



Creació parelles 

artístiques 

• Un cop creada les parelles artístiques 

es fa una reunió entre l’artista, la 

persona amb diversitat funcional i un 

professional dels serveis de salut 

mental, el qual fara l’acompanyament 

en el  procès de creació (orientació, 

dubtes..). 



Elaboració de l’obra 

• Cada parella decideix la tipologia de 

l’obra (pintura, escultura, música, 

fotogràfia…)  

• El número de sessions vindrà marcada 

per cadascuna de les parelles.  

 



Exposició de l’obra 

• Les obres s’exposen conjuntament 

amb els altres experiències creatives 

d’arreu de Catalunya. 

• És una exposició itinerant. (Vic, 

Granollers, Tarragona, Manresa, 

Terrassa, Berga…)  



Publicació del llibre 

• Un cop acabades totes les obres es 

publica el llibre amb les fotografies 

d’aquestes. 



Sopar subhasta  
• S’intenta implicar el màxim de nombre 

possibles d’agents externs (Consell 

Comarcal del Berguedà, Ajuntaments 

de la comarca, empreses privades del 

Berguedà…) 

• Els beneficis serveixen per reafinançar 

el projecte de l’edició següent. 



Objectius 
 

• La finalitat d’aquesta proposta ha estat la 

recerca d’espais de trobada que han 

propiciat el diàleg i l’intercanvi d’experiències 

personals i artístiques entre els participants.  

• Aconseguir el màxim d’autonomia personal 

possible. 



• Sensibilitzar sobre els trastorns de 

salut mental. 



Habilitats 
• Augment de l’autoestima per creure en les 

seves possibilitats personals.  

• Potenciar la xarxa relacional i social.  

• Hàbits i autonomia: Recuperar els  hàbits, 

que es el primer que es perd, en general, un 

gran nombre de persones amb diversitat 

funcional mental.  
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