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Introducció


Introducció

PROCÉS DE TREBALL

1. QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUESTA PUBLICACIÓ?
• En primer lloc, difondre en el nostre territori l’existència de projectes artístics col·laboratius que es desenvolupen en
contextos sanitaris. Es tracta d’explicar la diversitat de propostes que s’estan desenvolupant en diferents països a fi de crear
un estat d’opinió que n’afavoreixi el suport i la promoció a Catalunya i a Espanya.
• En segon lloc, dirigir-nos als professionals de l’àmbit artístic i del sanitari per mostrar-los de forma pedagògica les
possibilitats d’aquest tipus de projectes i com poden enriquir les seves pràctiques i contextos de treball. Per aquesta raó
la publicació no només presenta un conjunt d’exemples, sinó que ofereix possibles models de treball articulats a partir de
diferents itineraris que poden ajudar a impulsar, dissenyar i gestionar noves iniciatives.
• I en darrer lloc, volem ajudar a crear un marc de treball institucional que afavoreixi el desenvolupament sostenible dels
projectes artístics i de les relacions entre l’àmbit artístic i el sanitari. És a dir, que els projectes tinguin sentit per a tots els
implicats i propiciar així la seva continuïtat i l’aparició de programes estables, fet que comportaria que els contextos sanitaris
es fessin càrrec de desenvolupar aquest tipus de projectes.
Volem que aquesta publicació funcioni com a element mediador que es presenta com una guia d’itineraris i caixa d’eines per
a la gestió de pràctiques artístiques col·laboratives. Pot servir per analitzar o debatre projectes en curs o ja finalitzats, però
sobretot desitgem que sigui un conjunt d’eines que ajudi a passar a l’acció i posar en pràctica aquest espai d’interacció entre
salut i art, per experimentar i construir nous imaginaris, per incorporar altres veus en l’espai sanitari, per ressaltar la dimensió
pública i cultural de l’àmbit sanitari, però també per potenciar un art que desenvolupi noves formes d’interacció amb la
societat i obert a maneres diverses d’entendre la pràctica artística.

PER QUÈ PARLEM D’ITINERARIS?
Proposem els itineraris com una eina que ha d’ajudar tant
a desenvolupar un full de ruta per al disseny i gestió de
projectes artístics col·laboratius en contextos sanitaris,
com a fer-ne l’anàlisi i l’avaluació. Cada itinerari explora una
dimensió específica del procés de treball en relació amb
el context i els participants i ens ajuda a visualitzar-ne el
potencial i els modes d’acció recomanables. Els itineraris no
es plantegen com una metodologia tancada o una fórmula
que es reprodueix; són com una malla de coordenades que
cal utilitzar en funció de cada context i situació concreta.
Es tracta de tenir en compte els factors contextuals o les
gestions necessàries a l’hora de col·laborar entre diverses
institucions.


RESULTATS

2. A QUI ENS DIRIGIM?
En relació amb l’àmbit artístic en primer lloc, la publicació està adreçada als professionals de la gestió cultural i els projectes
artístics relacionats amb el treball de pràctiques col·laboratives o art en contextos sanitaris, en tant que mostra un conjunt de
projectes estatals i internacionals que visibilitzen un camp professional reconegut i en expansió.
En aquesta categoria podríem incloure els artistes, els comissaris, els mediadors culturals, els educadors o altres
professionals de la cultura. Atès el caràcter pedagògic de la publicació, els públics potencials s’amplien a totes les persones
interessades en les pràctiques artístiques en contextos socials, art comunitari, pràctiques d’art participatiu o col·laboratiu
en general. Aquest ampli marc de recepció es deu al fet que els itineraris que plantegem són extrapolables, fora del context
sanitari, a qualsevol situació de treball artísticocol·laboratiu.
En segon lloc, en relació amb l’àmbit sanitari, es dirigeix de manera directa als professionals interessats a fer servir l’art i les
seves pràctiques com a vehicle per innovar en la comunicació i la relació entre el propi conjunt de professionals sanitaris, amb
les persones ateses o les diferents comunitats vinculades al context sanitari. Pot ser un recurs tant en l’àmbit de l’atenció
directa al pacient (metges, infermeres, ajudants sanitaris, persones que fan treballs comunitaris o socials, tasques d’educació
i prevenció, etc.) com en el disseny d’estratègies educatives, de prevenció, de comunicació, de gestió dels recursos humans
i de relació amb les comunitats. Es tractaria d’experimentar amb models de gestió sanitària que incorporen de forma puntual
o continuada el punt de vista dels usuaris. Ja sigui a partir del treball amb alguna associació de malalts, amb comunitats
d’usuaris o bé amb grups representatius de la població en general. El plantejament didàctic de la publicació en facilita l’ús en
àmbits de formació sanitària per donar a conèixer i reflexionar sobre models de relació i comunicació en els entorns sanitaris i
de salut pública complementaris als habituals.
Finalment, ens agradaria pensar que aquest treball és possible que també interpel·li altres professionals a priori no
relacionats directament amb l’art o la sanitat, com ara els treballadors comunitaris, els educadors socials, els mediadors o fins
i tot els gestors de projectes d’innovació, a banda de persones interessades a descriure formes complexes de treball en el
context sanitari i el context artístic. Precisament aquests lectors no previstos ens interessen, perquè significaria que el vessant
experimental i interdisciplinari de les pràctiques que expliquem aquí amplifiquen el seu caràcter creatiu i innovador gràcies a la
incorporació d’aquest nou públic.
També desitgem que sorgeixin lectors no previstos.

PARAULES CLAU

PARAULES CLAU

Context sanitari
Utilitzem l’expressió context sanitari en sentit general com
a sinònim d’àmbit sanitari. També l’utilitzem per referir-nos
als contextos específics en els quals es desenvolupa un
projecte artístic. En aquest sentit, quan parlem de context
sanitari, volem referir-nos, d’una banda, a la dimensió física,
l’equipament i el territori al qual dóna servei (unitat municipal
de salut, CAP, hospital, centre comunitari, etc.); i, de l’altra, al
marc en el qual s’estableixen les relacions entre professionals
de la salut i persones ateses (metges, infermeres, personal
administratiu, comunitats de malalts, pacients, familiars,
població de risc, etc.); i, finalment, també als imaginaris i les
cultures de treball que es posen en circulació en aquestes
relacions (salut-malaltia, relacions metge-pacient, idea de
salut, cronificació de les malalties, medicalització excessiva,
responsabilitat del pacient, etc.).

Context artístic
El context artístic o àmbit artístic no fa referència només
als artistes o productors, sinó que inclou altres agents, com
ara comissaris d’exposicions, investigadors, mediadors i
educadors, entre d’altres. També implica tenir present les
polítiques i els programes desenvolupats per centres d’art,
museus, centres de producció i institucions com els consells
de cultura, ministeris de cultura, regidories de cultura,
fundacions privades, etc. El context artístic també és un
conjunt d’imaginaris sobre l’art, el paper de l’artista i la seva
funció.
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ADVERTÈNCIA PRELIMINAR:
• Continuar la lectura: començar un projecte
Volem evitar que la lectura de la publicació tingui l’efecte contrari al desitjat i desanimi el lector a posar en marxa un projecte.
Per això creiem important d’incloure dues advertències preliminars:
En primer lloc, que no s’espanti ningú per la durada, complexitat i volum de recursos mobilitzats en els projectes als quals
fem referència. No cal fer projectes tan llargs i tan ambiciosos quant a dimensions. Cada iniciativa s’ha d’adaptar a les seves
circumstàncies. El valor dels projectes no està en relació amb l’escala, sinó a la metodologia col·laborativa i la qualitat artística
que en resulten.
En segon lloc, davant de la qüestió “per on començar?”, consulteu l’apartat Caixa d’eines al final del llibre, on oferim un
conjunt de recursos per acompanyar el procés de treball d’un projecte artístic col·laboratiu, des de la posada en marxa fins a
l’avaluació final.

Pràctiques artístiques contemporànies
Parlem de pràctiques artístiques i no pas d’obres d’art
perquè posem l’èmfasi en les maneres de fer i no en l’objecte
resultant. Unes maneres de fer basades en la innovació i
l’actitud crítica i reflexiva, ja sigui envers el propi treball artístic
a través de l’experimentació o bé envers el temps present,
en aquest cas posant en circulació imaginaris que permetin
representacions alternatives del subjecte i la realitat. Aquestes
pràctiques inclouen les arts visuals, les arts escèniques, el
treball amb audiovisuals i noves tecnologies, la literatura, la
música i altres pràctiques de caràcter interdisciplinari.

Projectes artístics
Parlem de projectes artístics perquè, més enllà del resultat,
posem també en valor el que aporta el procés de treball,
amb uns objectius, referents teòrics i metodologies de treball
que conclouen amb una sèrie de resultats que són els que
tradicionalment identifiquem com a obres d’art. Els projectes
artístics comporten un treball a llarg termini i una investigació
per part de l’artista, grup o col·lectiu artístic, elements que
també s’haurien de fer visibles.

11
RESULTATS

QUÈ PODRIES ACONSEGUIR AMB AQUESTA LECTURA?
• Si ets artista o professional del món de l’art
Imagina’t que tens interès a treballar sobre les malalties de desordre alimentari. Un projecte d’art col·laboratiu pot posar-te
en contacte amb professionals sanitaris vinculats a aquestes qüestions i conjuntament crear un espai col·laboratiu en què
participin professionals, malalts, familiars, agents socials, etc. El teu projecte pot ser el detonant d’una reflexió transversal
que tingui com a resultat un enriquiment compartit i una aproximació intensa i polifònica a aquesta realitat que poden ser
comunicats, al seu torn, a la resta de la societat.
• Si ets gestor o responsable d’un equipament o d’una institució pública de cultura
Imagina’t que vols reforçar l’arrelament i la relació de l’equipament o dels programes d’art amb el territori i alhora vols
potenciar la comprensió de la creació contemporània. Treballar un projecte que posa en contacte el procés creatiu amb altres
professionals i convertir un espai de la ciutat en lloc per a la producció cultural és una via per crear nous públics i posar en
valor la pràctica artística d’una manera complementària a l’habitual.
• Si ets coordinador d’una àrea sanitària d’un hospital
Imagina’t que d’una banda interessa crear un espai de relació horitzontal entre professionals sanitaris a fi de millorar la
cohesió de grup i de l’altra es vol augmentar la qualitat de vida dels pacients crònics ingressats. Un projecte artístic pot
generar un marc de treball que permeti assolir aquests dos objectius a partir d’un espai col·laboratiu horitzontal en el qual
els protagonistes siguin els pacients i en el qual, alhora, els professionals estiguin construint un marc relacional en què les
jerarquies habituals es difuminen.
• Si ets coordinador d’un Centre d’Atenció Primària
Imagina’t que t’has de plantejar com treballar amb grups de nouvinguts en el teu territori i necessites un espai de relació amb
ells. Un projecte artístic col·laboratiu pot ajudar a establir formes de relacionar-s’hi i de representar aquests col·lectius, al
mateix temps que assegura una relació més fluïda amb el col·lectiu, una consciència de les diferències culturals que pot, a
llarg termini, ajudar a establir relacions comunitàries entre entitats del territori que treballen amb aquest col·lectiu.
• Si ets responsable d’una àrea de salut municipal
Imagina’t que vols treballar aspectes de prevenció del VIH amb adolescents. Un projecte artístic pot plantejar un procés
col·laboratiu entre adolescents i persones amb el VIH que tingui com a resultat un material (vídeos o entrevistes escrites, per
exemple) que aquests mateixos adolescents s’encarregarien de presentar davant d’altres adolescents com a estratègia de
prevenció i educació.
• Si ets responsable de polítiques sanitàries
Imagina que vols plantejar un canvi en el rol del personal sanitari i en els paradigmes que defineixen la relació entre ells i els
pacients. Un programa estable d’art en contextos sanitaris podria plantejar una línia d’investigació pràctica amb projectes que
treballessin aquests aspectes. Els resultats, amb un programa de suport pedagògic, podrien circular per totes les institucions
sanitàries i ajudar a crear un espai de reflexió continuada des d’una perspectiva educativa i cultural.

Col·laboració
La col·laboració vol dir la negociació de valors, la producció
d’interessos compartits i nous coneixements des de la
comprensió de l’altre, com un agent actiu i portador de
coneixement vàlid.

Mediació en el context
La mediació en el context des de la perspectiva utilitzada
aquí és una part molt important en el procés de treball. Els
mediadors són els que coneixen el context i poden ajudar a
pensar un projecte tot aportant informació sobre la cultura
del treball del lloc, sobre els interessos i les dinàmiques
col·lectives, etc. Suggereixen també metodologies i
estratègies per comunicar-se i treballar amb un context del
qual coneixen quins grups o persones voldrien participar i
en quines condicions. Alhora ajuden l’artista o els artistes a
connectar amb el context i les seves dinàmiques socials i a
afavorir-ne la implicació en el projecte col·laboratiu.
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3. GUIA DE LECTURA:
QUÈ TROBARÀS EN AQUESTA PUBLICACIÓ?
L’estructura d’aquesta publicació permet diverses lectures i formes d’utilització. L’hem plantejada des d’un punt de vista
pedagògic i amb la voluntat de posar en valor les pràctiques col·laboratives descrites. Hem tingut cura de fer servir un
llenguatge assequible amb l’objectiu de dirigir-nos a diversos lectors. El repte ha estat també trobar un equilibri entre una
presentació amena i descriptiva que no desvirtués la complexitat dels projectes explicats i permetés alhora un disseny i una
compaginació dinàmica i comunicativa. Una presentació que recorda més a un quadern de treball que a un informe avaluador
i que inclou esquemes, fotografies i altres elements visuals que faciliten la lectura i estructuren de forma orgànica el text amb
la intenció que el lector tingui les eines per visualitzar i imaginar els processos de treball a què ens referim.
Introducció
L’objectiu de la introducció –l’apartat on et trobes ara– és situar el lector respecte a quina tipologia de pràctiques artístiques
col·laboratives centren aquest document, argumentar l’existència d’un ampli camp professional d’art en contextos sanitaris
i descriure els vincles i encreuaments entre els àmbits de la salut i l’art. Aquesta part també descriu l’origen d’aquest text en
relació amb el projecte Trans_Art_Laboratori i com s’ha desenvolupat el procés de treball de gairebé tres anys, que cristal·litza
amb la publicació que tens a les mans.
Vuit projectes artístics en contextos sanitaris
Aquesta part se centra en la descripció i l’anàlisi de vuit projectes artístics desenvolupats en diferents contextos sanitaris (5
d’internacionals i 3 de nacionals). Té com a objectiu ajudar el lector a familiaritzar-se tant amb els formats que poden adoptar
els projectes, com amb la varietat i complexitat de les formes de construir relacions creatives entre els àmbits artístic i sanitari.
Itineraris
Aquest apartat recull la proposta de 6 itineraris que plantegem com a possibles rutes o eixos significatius a l’hora de
desenvolupar, analitzar o treballar projectes d’art en contextos sanitaris. Aquests itineraris són una eina de treball i anàlisi
basada en l’estudi dels projectes esmentats anteriorment. Hi presentem els punts claus que permeten entendre l’abast
de cada itinerari, els potencials per al projecte i els participants i els perills. També apuntem una sèrie de recomanacions
relacionades amb l’itinerari que cal tenir en compte a l’hora de gestionar el projecte.
La descripció de cadascun dels itineraris inclou una última part que els exemplifica a partir d’un dels projectes analitzat
mitjançant mapes visuals de l’evolució del procés de treball i ens mostra tres moments específics del projecte, amb les
negociacions, potencials i perills de cada situació analitzada.

Pràctiques artísticocol·laboratives
Projectes artístics de col·laboració entre persones, entitats o
institucions, no tan sols del context de l’art, que utilitzen les
pràctiques artístiques com a eina de treball i d’intervenció
en contextos específics per mitjà de situacions o espais de
relació i intercanvis com ara tallers o comitès. En aquests
casos, el rol de l’artista ja no és tant el d’autor o el de geni
creatiu, sinó més aviat el d’un agent que proposa una situació
de treball en la qual tots els participants, inclòs el propi artista,
aporten els seus sabers i són responsables dels resultats
finals.

Imaginaris, visibilitats, narratives, relats i representacions
(polifòniques)
Quins imaginaris socials circulen sobre les persones amb
malalties mentals? Quina visibilitat se’ls dóna i quan? (Només
quan són responsables d’una acció violenta.) Per tant, quines
són les narratives sobre la malaltia mental? Potser aquelles
en què el relat és morbós i genera alarma? Enfront d’això,
una pràctica artística col·laborativa proposa visibilitzar altres
aspectes que permetin construir de manera diferent relats
alternatius. Per exemple, donant la veu als propis malalts i
creant representacions polifòniques (sense una única visió,
com la del periodista o la del metge) que vehiculin nous
imaginaris a través de llenguatges diversos (no només un
reportatge, una notícia, sinó també una obra de dansa, una
videocreació, un còmic, etc.).
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Caixa d’eines
Aquí hi podem trobar un recull d’eines que donen el caràcter de guia a aquesta publicació i que ofereixen al lector un
seguit de recursos metodològics pensats per ajudar a dissenyar, desenvolupar, gestionar i mitjançar processos de treball
en contextos sanitaris. Les eines permeten treballar la planificació de projectes tenint en compte com desenvolupar els
potencials i gestionar els possibles perills dels projectes artístics col·laboratius. També es poden fer servir com a elements
d’avaluació o d’assessoria en projectes col·laboratius o en moments determinants d’un projecte ja en marxa.
Per saber-ne més
Aquest apartat recull la bibliografia, un llistat d’institucions, projectes artístics i recursos on-line que componen una selecció
de marcs teòrics, programes i processos artístics que poden servir d’exemple, inspiració o font de coneixement. El recull
pretén ser sintètic i les referències, en general, van acompanyades d’una breu explicació per guiar el possible usuari
d’aquests recursos.

Projectes d’innovació i creativitat
En aquesta publicació hem plantejat un concepte de
creativitat que, en comptes d’associar-se a una qualitat de
l’artista o del treball artístic, fa referència al caràcter creatiu
dels projectes, en la mesura que promou l’experimentació
o la innovació en les metodologies o models de gestió i
relació. Assumim, doncs, la creativitat com un factor per a
l’experimentació col·lectiva (dels participants del context
sanitari i artístic) que es genera a partir de la proposta
plantejada pel projecte artístic.
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4. D’ON SURT AQUESTA PUBLICACIÓ?
Aquesta publicació és un projecte del Programa d’art en contextos sanitaris de Trans_Art_Laboratori.
Trans_Art_Laboratori és un projecte del col·lectiu Sinapsis que es configura com una plataforma de difusió, producció
i recerca teòrica i pràctica al voltant dels projectes d’art que desenvolupen metodologies de treball col·laboratives en
contextos concrets. Va desenvolupar entre el 2006 i el 2007 una proposta de treball en un context d’equipaments i serveis
socioculturals, l’Illa Fort Pienc a Barcelona, que involucrà sis artistes o col·lectius amb sis equipaments públics (centre cívic,
residència de gent gran i mercat, entre d’altres). També té en funcionament un Programa d’art en contextos educatius, que
finalitzarà el 2011.
L’interès per desenvolupar el Programa d’art en contextos sanitaris neix a partir de la realització del projecte artístic
Ressonància Manresa (pàg. 71) i el reconeixement del potencial de la interacció entre l’àmbit artístic i el sanitari.
Des del 2007, el Programa d’art en contextos sanitaris posa en diàleg la recerca teòrica i l’experimentació pràctica. L’objectiu
general és aprofundir en les metodologies de treball específiques de les pràctiques artístiques col·laboratives i entendre’n el
seu potencial. L’objectiu concret, determinar com ha de ser la seva aplicació pràctica en els contextos sanitaris.
Recerca pràctica...
Durant el 2008 i en el marc de Trans_Art Laboratori, es va dur a terme un procés de treball amb l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona per acollir les propostes de les artistes Tanit Plana i Laia Solé. La terra promesa i Grada zero són els
dos projectes que van desenvolupar, respectivament, les dues artistes i que van permetre crear un laboratori en un context
sanitari on posar en pràctica la interacció entre aquest àmbit i l’artístic.

Amb el projecte Grada Zero, Laia Solé pren com a punt
de partida el binomi salut-esport i l’exploració de l’entorn
immediat del Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. Una recerca d’espais relacionals on es fan visibles
llaços entre diferents comunitats i entitats. A part de l’hospital
hi són presents el Complex Esportiu del Guinardó, la seu de
l’històric F.C Martinenc i el Centre Cívic del Guinardó-Club de
Bitlles Guinardó.
Imatge cortesia de Laia Solé.

Tanit Plana treballa partint del procés de canvi dels pavellons
modernistes al nou complex on s’ubicarà el nou Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El projecte la Terra
Promesa aprofundeix en la noció de trasllat a partir de les
emocions de pacients que estan a punt d’entrar a quiròfan
per rebre un trasplantament.
Imatge cortesia de Tanit Plana.
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... i recerca teòrica
Complementen aquest laboratori pràctic dues recerques teòriques. A la primera, desenvolupada el 2007, vam plantejar una
investigació al voltant de les pràctiques artístiques col·laboratives en el sistema sanitari. Aquesta recerca es va realitzar amb
un equip multidisciplinari (Sinapsis, Javier Rodrigo, Mariola Bernal, Rachel Fendler), que va compilar la informació necessària
per generar un mapa d’abast nacional i internacional sobre pràctiques que desenvolupen interaccions entre el camp sanitari i
l’artístic. Aquest arxiu posa a l’abast dels públics informació sobre projectes artístics desenvolupats en contextos sanitaris o
de temàtica vinculada, així com organitzacions, institucions, programes i plans culturals internacionals que donen suport a la
investigació, el finançament o la promoció d’aquest tipus de propostes.
L’altra recerca es va realitzar durant el 2008 com a continuació de la realitzada el 2007. Aquest cop la recerca partia d’un punt
de vista qualitatiu, amb l’objectiu d’estudiar i mostrar els mecanismes d’interacció entre l’àmbit sanitari i l’artístic. L’equip,
format ara per Sinapsis, Javier Rodrigo i Rachel Fendler, va realitzar un estudi i anàlisi de vuit projectes desenvolupats a
Catalunya, Espanya, Escòcia i Anglaterra a partir d’entrevistes a les persones que hi havien estat involucrades, tant artistes,
com responsables sanitaris, mediadors i comissaris. Aquest estudi va permetre analitzar la riquesa i la complexitat d’aquest
camp, alhora que era la base per recollir i elaborar un seguit de premisses sobre metodologies de treball que podien articularse com una guia de bones pràctiques en relació amb el desenvolupament de projectes artístics a l’àmbit sanitari.*
Aquesta publicació, doncs, és reflex i producte d’un treball col·laboratiu que portem desenvolupant des del 2007 i recull els
fruits dels aprenentatges que hem realitzat conjuntament.

*Tant les dues recerques desenvolupades com la proposta pràctica a l’Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau van rebre el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Genralitat de Catalunya i de l’ICUB.

www.trans-artlaboratori.org
Pàgina web que recull les activitats dels diferents línies de
treball de Trans_Art_Laboratori. Dóna accés a un resum
de la recerca sobre l’estat de la qüestió de les pràctiques
artístiques en contextos sanitaris, a la informació sobre
el desenvolupament del laboratori pràctic desenvolupat a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) i al format
digital d’aquesta publicació.
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5. PERÒ HI HA ALGÚ FENT ART EN CONTEXTOS SANITARIS?
El projecte Ressonància Manresa (pàg. 71) ens va servir per prendre consciència del potencial dels projectes artístics i
col·laboratius en contextos sanitaris i de com es podia, a través d’aquesta pràctica específica, articular un espai de reflexió
al voltant dels imaginaris de la salut. Qui els construïa? A qui representaven? El projecte semblava evidenciar que no existien
produccions culturals que vehiculessin el debat i la participació del ciutadà-pacient, que les institucions sanitàries no feien
visible la complexitat i diversitat d’imaginaris al voltant de la salut, ni afavorien l’existència d’espais on mostrar opinions,
experiències o punts de vista susceptibles d’incorporar-se a les seves institucions. Lluny d’això, equipaments i professionals
sanitaris semblen abonar-se en general a la idea que el món sanitari és una esfera científica i objectiva que s’ha de mantenir
asèpticament protegida de les diversitats culturals i diferències subjectives.
Què estava passant, com estava passant, on estava passant?
La recerca que vam desenvolupar en el marc del Programa d’art en contextos sanitaris de Trans_Art_Laboratori volia donar
resposta a aquesta qüestió. Vam constatar tres fets: que hi havia moltes iniciatives que utilitzaven l’art com una estratègia
terapèutica i que no tenien res en comú amb els processos artístics col·laboratius que ens interessaven, que podíem distingir
entre entorns receptius i entorns indiferents i les gradacions intermèdies entre ambdós, i que Catalunya i Espanya eren un cas
paradigmàtic d’entorn indiferent.
Entorns receptius i entorns indiferents envers el potencial de les arts en contextos sanitaris
Per un costat, hi ha països que destinen recursos per afavorir l’existència de programes d’art i salut, amb un marc legal
específic. Anglaterra, Escòcia, França, els Estats Units i Austràlia estan entre els països on s’ha consolidat un bon context de
suport. Per un altre costat, hi ha països que dins de les seves planificacions culturals i sanitàries no han articulat cap acció
destinada a aquesta finalitat, com és el cas de Catalunya i Espanya. En els territoris amb aquesta situació no s’ha legitimat
una cultura de la col·laboració i en cada projecte s’ha de començar de zero. A casa nostra són pocs els projectes que des
d’una perspectiva de pràctica col·laborativa han desenvolupat una proposta en un context sanitari. A banda dels que recollim
en aquesta publicació, podem assenyalar, entre d’altres, el projecte Parelles artístiques. Experiències creatives per a la salut
mental (Osona) o la pel·lícula Mones com la Becky (1999), del realitzador Joaquim Jordà.
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Què defineix un entorn receptiu?
• Polítiques culturals i sanitàries que contemplin en la seva planificació estratègica aquest tipus de treballs i que això es
tradueixi en ajuts i suport a projectes, entitats, equipaments i recerques. Un exemple seria el programa Culture à l’Hôpital, una
iniciativa del Ministeri de Sanitat i del Ministeri de Cultura i Comunicació del govern francès o les iniciatives de l’Arts Council
anglès i escocès, que donen suport a través d’ajuts directes a artistes i entitats i impulsen la recerca i la difusió.
• Xarxes de suport i promoció d’aquestes pràctiques formades per equipaments i programes o entitats de gestió, producció
i mediació. Aquestes xarxes poden estar formades per un equipament sanitari i un altre cultural al mateix temps, com el 3bisf,
que és un centre psiquiàtric i alhora és una residència d’artistes situat a Montperrin, a prop de Lió (França). Un altre model és
una organització com Lime, que gestiona un programa artístic integrat dins del consorci hospitalari anglès, el Pennine Acute
Hospital NHS Trust. També pot servir d’exemple la London Arts in Health Forum (LAHF), una xarxa d’agents que treballen en
el camp de l’art i la salut a la ciutat de Londres i que a través d’aquest fòrum comparteixen experiències i activen sinergies.
• Recerques que avaluïn i difonguin aquestes pràctiques i ajudin d’aquesta manera a fer cada cop més complex i ric el
conjunt d’intercanvis entre els dos àmbits. En aquest sentit, el món anglosaxó ofereix gran varietat de recerques amb
aproximacions molt rigoroses, com ara la investigació contextualitzada a Escòcia Arts, Creativity and Mental Health Initiative
Participatory Arts Self Evaluation Approach Project Report d’Isabella Goldie (2007) o la publicació de l’Arts Council anglès
The Arts Health and Well Being (2007), que és la base de l’estructura del Pla Estratègic Nacional per a les Arts, la Salut i el
Benestar a Anglaterra.
• Cultura del treball transversal normalitzada en tots els camps professionals i àmbits disciplinaris. Els països en els
quals s’ha consolidat aquest entorn receptiu coincideix que tenen una llarga trajectòria en el treball d’artistes en contextos
i programes específics (escoles, presons, entitats socials, etc.), alhora que l’art comunitari és una pràctica reconeguda.
En aquests països, la cultura del treball transversal ha estat interioritzada per tots els professionals i és normal que en les
institucions sanitàries existeixin comitès de pacients que participen en els processos de decisió.
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6. QUÈ TENIM EN COMÚ?
LÍNIES DE CONVERGÈNCIA ENTRE ART I SALUT
Elements clau

Línies de canvis comunes

Línies de canvis en el camp de la salut

Línies de canvi en el camp de l’art

Ciutadà participatiu

L’accés a la informació i els nous canals de
col·laboració en xarxa permeten al ciutadà formes
diferents d’implicar-se en societat.

Cada vegada més el pacient-ciutadà busca
fonts alternatives d’informació i vol que els
professionals l’informin objectivament sobre
les diferents possibilitats terapèutiques i poder
decidir segons la seva escala de prioritats.

Les noves tecnologies i els nous llenguatges
artístics així com els nous canals de difusió
han facilitat que cada vegada més el públic
interactuï i participi en els productes culturals,
fins i tot deixant enrere el rol de públic passiu per
involucrar-se activament en els propis processos
de creació.

Persona-subjecte

La identitat de les persones ja no és monolítica i
tancada, sinó que, en estar en canvi continu i en
relació amb el context, aquesta es configura des
de la multiplicitat.

A l’hora de pensar la salut és important la relació
del pacients amb el seu cos, els seus sentiments
i els seus imaginaris. Ja no es tracta de sanar
únicament una part del cos, sinó que es tendeix
a comprendre el pacient des d’un abordatge
biopsicosocial.

En les pràctiques artístiques, la identitat, el
subjecte i el cos sempre han estat un camp de
treball i d’investigació. Al mateix temps, la relació
amb el cos, els sentiments o les emocions han
estat consubstancials a l’experiència artística.

Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi tendeix a ser cada vegada més
interdisciplinari i obert a altres realitats.

L’objecte d’estudi, el pacient, com a centre
d’interès de l’assistència sanitària es fa complex
i comprèn, a banda del seu cos, les seves
necessitats, emocions i contextos socioculturals.
Al mateix temps, cada vegada més hi ha la
presència d’altres fonts de coneixements, com
ara les medicines alternatives, la medicina
oriental, el treball amb el cos, etc.

L’objecte d’estudi de les pràctiques artístiques és
per definició un espai obert, sense marc definit.
El camp d’actuació es redefineix d’una banda a
partir de la relació amb altres disciplines, com la
sociologia, l’antropologia, l’educació i la política, i,
de l’altra, a partir del contacte amb altres cultures
o pràctiques alternatives.
Com a resultat d’aquestes contaminacions, molts
treballs es produeixen i s’exhibeixen fora dels
museus i galeries, allunyant-se dels cànons de
l’art clàssic europeu.

El procés i les relacions entre persones/grups
pren vital importància.

El cos és considerat des d’una perspectiva
més complexa, no només com un objecte físic,
sinó que és entès com a part d’un sistema de
relacions complexes que es vincula a processos
socials. La salut és social i relacional o, tal com
defineix l’OMS a la Carta d’Otawa de 1986, “un
estat de complet benestar físic, mental i social, i
no només l’absència de malaltia o dolença”.

En les pràctiques artístiques, l’obra d’art deixa
de ser el centre d’atenció i cada vegada pren
major protagonisme el procés de treball, fet que
potencia d’aquesta manera la noció de projecte
artístic. Des de la idea de projecte es fan visibles
les relacions entre persones, objectes, obres i
contextos que, d’una manera o altra, intervenen
en els processos. Així, l’obra d’art tendeix a
desmaterialitzar-se.

Cada vegada més en totes les disciplines el
coneixement i l’experiència tenen valor dins d’un
context i lloc específics. El coneixement, per tant,
és social i contextual.

La salut adquireix un caràcter que, més enllà de
l’individu, queda definit pel marc geogràfic, social
i humà en el qual es relacionen les persones.

Influenciat per l’antropologia, la sociologia i
l’ecologia, a partir dels anys 60 i 70, una part
de l’art contemporani s’inscriu en contextos
específics.

En tant que les persones depenen de la seva
salut social, cultural i afectiva en relació amb
un context donat, l’atenció sanitària tant ha de
conèixer les característiques de la persona, el
seu entorn, com el context sociocultural del qual
prové.
Això vol dir que també s’ha de tenir en compte
la diversitat de contextos socials i adaptar-s’hi
des dels diferents nivells d’actuació (prevenció,
atenció, diagnosis, educació, etc.) de l’assistència
sanitària. Per aquest motiu són necessaris
processos de mediació per adaptar els protocols
d’actuació a la realitat sociocultural.

L’art públic proposa processos de treball en els
quals el projecte artístic estableix un diàleg amb
el context en el qual s’inscriu, generant un resultat
específic per a aquell lloc i aquell moment.

El rol del personal sanitari ja no es redueix a ser
un contenidor d’informació o executor tècnic de
la medicina. Cada vegada més l’atenció amb èxit
dels pacients implica tant la seva participació
activa com el treball en equip entre diferents
professionals. Això fa necessari tenir habilitats per
mitjançar i comunicar-se amb els pacients i els
seus contextos.

L’artista ha canviat el seu rol de productor
d’objectes i obres, a les quals aportava la seva
destresa tècnica, pel de treballador cultural. Ara
aporta la seva capacitat de construir imaginaris
i d’investigar contextos a través dels seus
projectes.
Les capacitats de mitjançar, treballar en equip,
gestionar i relacionar-se amb el context i altres
persones és vital per als professionals de l’art.

Relació amb el context

Rol professional

Els entorns de treball necessiten cada vegada
més professionals reflexius, interdisciplinaris i
amb capacitats de mediació i relació per treballar
en grup.
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Elements clau

Línies de canvis comunes

Línies de canvis en el camp de la salut

Línies de canvi en el camp de l’art

Formació contínua

Els professionals necessiten cada vegada més
una formació contínua en els seus llocs de treball,
ja que han de ser més flexibles, oberts i integrals
en els seus camps d’acció laboral. La flexibilitat
laboral obliga a noves formes d’aprenentatge
per grups i a treballar amb múltiples tasques i
capacitats.

El professional sanitari està en contínua formació,
tant respecte a les innovacions de la praxis
mèdica, com en relació als canvis socials que
afecten les pròpies estructures del sistema
sanitari.

La formació de l’artista és contínua en tant que
sempre ha d’estar treballant i relacionant-se amb
el context, amb les noves aportacions d’altres
disciplines i els avenços i el progrés del camp
cultural.

La formació contínua adquireix gran rellevància i
afavoreix noves formes d’aprenentatge en grups
en els quals és necessari treballar múltiples
tasques i capacitats de les diverses persones.

La innovació i la formació contínua comporten
moltes vegades constituir grups de treball o
d’investigació o xarxes de professionals que
fomenten la seva formació contínua.

El model d’innovació i d’aprenentatge creatiu
parteix de les metodologies del treball artístic.
Actualment s’està produint un auge de grups
interdisciplinaris i de formació mixta.

Cada vegada pren més importància la forma
de comunicar, transmetre i donar accés a la
informació que els serveis públics han de fer
arribar als ciutadans o als usuaris.

En l’àmbit sanitari és molt important poder
informar i educar els usuaris sobre les
estructures, les institucions i els hàbits més
saludables per millorar el control sobre la pròpia
salut.

En les pràctiques artístiques, el treball
d’informació, difusió i educació és bàsic perquè
el coneixement produït es traslladi al conjunt de
la societat. Proliferen així programes de tallers,
espais d’educació i propostes que possibiliten la
mediació amb els públics. Al mateix temps, els
artistes també estan treballant en relació directa
amb els públics de maneres molt diverses, com
per exemple els programes d’artistes en escoles
o contextos educatius.

Així es fomenten estratègies per afavorir
l’accessibilitat i la participació, que poden complir
l’objectiu de facilitar una tasca educativa.

Es defineixen noves estratègies, que s’incorporen
als plans de millora de les eines comunicatives i
educatives, com ara el Fòrum Clínic o la Universitat
del Pacient, possibles gràcies a Internet.

Polítiques públiques

Cada vegada és més important i necessari
que els valors de servei públic i ciutadania
democràtica es traslladin a la gestió i als recursos
humans de les diverses institucions.

En la salut, el camp de la creació i l’estructuració
de polítiques democràtiques i públiques és un
eix clau de treball, i incideix en la democratització
del sistema sanitari. Aquest aspecte es fa palès
tant en les formes de gestionar la salut pública
com en la prestació assistencial i la relació entre
professionals, o en com es vincula amb el territori
i les seves comunitats d’usuaris. És el cas dels
plans d’innovació, els consells municipals de
salut i els governs territorials de salut.

En les pràctiques artístiques, molts productors
defensen la democràcia cultural i el dret cívic a
gaudir, produir i accedir a totes les pràctiques
artístiques. Molts centres d’art o museus són
pensats com a espais públics i democràtics.

Context social i comunitari

Les ciències socials, i part de les tècniques, cada
cop tenen més relació amb el treball comunitari,
emfatitzant el context social com a àmbit de
treball.

En l’àmbit sanitari, el treball comunitari cada
vegada té més pes. El treball concret amb centres
socials o grups específics permet connectar
amb altres formes de treballar, preveure, incidir i
entendre la salut.

En les últimes dues dècades cada vegada hi ha
més artistes treballant i produint obres amb i
per a comunitats i contextos socials específics.
Aquest treball pretén incidir o donar eines per
promoure canvis socials o almenys canvis en els
imaginaris de les persones.

Treball col·laboratiu i
participatiu

Cada vegada adquireix més importància en
l’àmbit de la majoria de les ciències el treball
grupal i interdisciplinari. La innovació requereix
col·laboració i participació per ser més rica.
Aquestes formes de treball en grup es defineixen
per un fort caràcter innovador i una major
capacitat de repercussió social.

En l’àmbit de la medicina, els plans més
innovadors inclouen formes de treball més
horitzontals, que fan partícips les persones a
l’hora de viure i tractar la seva salut. Al mateix
temps, els grups de treball en què coincideixen
professionals i pacients permeten experimentar
i promoure altres formes de treballar la salut
i ajuden les persones a augmentar el grau de
responsabilitat sobre la seva salut.

En les pràctiques artístiques, el treball en
grup i la participació és sovint un element
clau del desenvolupament del projecte. A
més a més, moltes pràctiques parteixen del
treball en equips interdisciplinaris formats per
arquitectes, educadors, investigadors, artistes,
col·lectius, comunitats, activistes, ecologistes,
etc., dissolent-se així el perfil de l’artista com a
productor únic.

Comunicació, difusió i
educació
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Vuit projectes artístics

PROCÉS DE TREBALL
CONSIDERACIONS GENERALS

Cadascun dels vuit projectes és analitzat seguint la següent estructura: origen del projecte, construcció de l’organigrama de la
participació, desenvolupament del procés, resultats finals i elements significatius (impacte i benefici).
En cada epígraf plantegem, d’una banda, quins són els factors que cal tenir en compte en l’anàlisi dels projectes des de cada
apartat i, de l’altra, una lectura de caràcter transversal que permet apuntar conclusions i reflexions genèriques que van més
enllà de cada projecte en particular i que entronquen amb els itineraris que presentem més endavant.
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1. L’ORIGEN DEL PROJECTE
Aspectes descriptius que cal tenir en compte:
• Qui és l’impulsor del projecte i quins interessos i objectius tenen la persona o persones i les institucions impulsores i les
col·laboradores.
• Des de quin camp es planteja el projecte (artístic o sanitari) i també des de quina dimensió institucional es reconeix el
projecte, així com l’estatus dels col·laboradors i les persones implicades.
Valoracions generals de l’origen del projecte
Podem identificar diferents escenaris d’arrencada:
• Trobem una primera situació en la qual la institució sanitària o un agent que hi està vinculat es planteja realitzar un projecte
artístic i busca un col·laborador, ja sigui una entitat o sigui directament l’artista, per dur-lo a terme.
• Un segon plantejament inicial és aquell en el qual la “institució artística” o un agent individual (artista, associació, comissari)
és qui planteja a una institució sanitària col·laborar en un projecte.
• En tercer lloc, també podem trobar que la institució sanitària i la institució artística impulsen quasi de manera conjunta la
col·laboració.
L’origen del projecte determina en gran part si l’estructura institucional que dóna suport al projecte és equilibrada i sòlida, fet
que facilita que el projecte pugui desenvolupar els seus diferents potencials amb major facilitat.
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2. PARTICIPACIÓ
Aspectes descriptius que cal tenir en compte:
• Comprendre el conjunt de participants i agents que s’impliquen en el projecte, ja que determinen com és la relació amb el
context i de quines formes i maneres es construeixen els espais de col·laboració.
• Valorar la diversitat d’agents i formes organitzatives que concorren en el projecte.
• Valorar quin és el rol de l’artista respecte a una situació de participació. Moltes vegades l’artista treballa amb grups mixtos o
col·lectius i desapareix la figura de l’artista com a únic productor.
• Els interessos i motius pels quals les persones s’involucren en els projectes.
Valoracions generals de la participació
• Cal distingir dos tipus de participació en un projecte: aquella que només implica per part de la institució o agent participant
l’aportació d’uns recursos en forma d’ajuts, fons o cessió de materials o espais, i la d’aquells que fan seu el projecte i
participen de manera compromesa, ja sigui en tot el projecte o en fases o aspectes determinats.
• Podem observar com cada un dels diferents projectes analitzats presenta unes estructures i uns organigrames diferents,
amb gran diversitat d’agents participants, cadascun dels quals acompleix un nombre limitat de rols, els quals es reparteixen
segons la situació.
• Aquesta descripció de rols i estructures participatives que presentem tot seguit ha de ser entesa com una descripció
orientativa que no vol proposar cap organigrama ideal, ja que aquests han de construir-se segons l’especificitat de cada
context i projecte.
• Hi ha un primer espai de col·laboració participativa on conflueixen un representant de la institució sanitària –i per tant amb
capacitat per parlar en nom d’ella– i un representant de la institució artística –que faria la funció de comissari, és a dir, amb
coneixements sobre gestió cultural i continguts artístics.
• Cal realitzar un procés d’immersió i coneixement del context per part de l’artista o col·lectiu per poder dissenyar un projecte
adaptat al context i les seves possibilitats. Cal, doncs, un mediador que pugui ajudar a obrir les xarxes socials amb les quals
ha de connectar l’artista.
• Per a les diferents fases de desenvolupament del projecte, cal comptar amb l’ajut del mediador del context sanitari i
comunitari per construir i dinamitzar els espais de col·laboració i participació de pacients, personal sanitari, familiars, veïns o
grups com associacions o col·lectius específics.
• Aquesta participació es pot articular en forma de comitè local, que pot estar vinculat a diferents moments del procés, o
bé en forma de tallers pensats per dinamitzar una participació en la qual els participants esdevinguin autors col·lectius d’un
projecte que l’artista obre a la producció col·laborativa.
• Un altre tipus d’estructura més difusa i força complexa la trobem en projectes en què els nivells i les dimensions de les
col·laboracions se sobreposen, tot difuminant les jerarquies i posicions institucionals més tradicionals. Aquestes estructures
generen sinergies molt dinàmiques que impliquen molts agents, amb el risc de la multiplicació d’escenaris de participació i la
saturació de materials.
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3. PROCÉS DE TREBALL
Aspectes descriptius que cal tenir en compte:
• Entendre, a l’hora d’analitzar els projectes, que la pràctica artística és el procés que activa situacions que permeten crear
noves relacions, tant dins del propi context sanitari com amb la producció artística, i no focalitzar l’atenció en el resultat final
com a objecte o obra d’art.
• Identificar el potencial del procés de treball de col·laboració entre l’àmbit sanitari i l’artístic com un espai on es presenten i
es construeixen imaginaris sobre la salut.
Valoracions generals del procés de treball
• Ben sovint la pràctica artística es presenta com un procés d’investigació sobre un context específic partint del treball amb
grups mixtos i comissions locals, com és el cas del Projecte artístic al Royal Aberdeen Children’s Hospital (pàg. 53) o del
projecte Prototip d’espai per gestionar les emocions a l’hospital (pàg. 59).
• És important subratllar que la relació entre les institucions suposa un espai de mediació entre imaginaris, entenent que si els
processos són llargs poden comportar un canvi més complex i global dels imaginaris en l’àmbit institucional.
• Els temps de desenvolupament d’aquests projectes reflecteixen la necessitat de gestionar processos llargs i articulats
en diferents fases. Comptant des del moment en què es posen en contacte les institucions que hi col·laboraran i fins al
moment en què finalitzaran els projectes, pot passar més d’un any. En alguns casos, si en el propi context sanitari existeix un
programa artístic, els temps es poden escurçar.
• El procés de treball implica temps diversos per a la gestió, la coordinació i el disseny, l’execució o la implementació, la
producció, l’avaluació i la difusió, seguint ordres molt diferents i sovint amb cicles alternats d’acció i reflexió.
• En tots els projectes que hem analitzat prenen molta importància els espais de treball que s’articulen com a taller i que
poden acomplir funcions diferents en moments diversos del projecte. En aquest sentit, el taller pot ser un dels espais on
el projecte resignifica la pràctica artística per obrir-la a una dimensió col·laborativa vinculada a la producció col·lectiva
d’imaginaris.
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4. RESULTATS
Aspectes descriptius que cal tenir en compte:
• L’aportació de cadascuna de les institucions i participants en els resultats finals.
• El grau de participació en l’elaboració dels objectes o manifestacions que es presenten com a resultat final.
• Valorar com resol l’artista o el col·lectiu l’equilibri entre el compromís amb el context i amb els processos col·laboratius que
s’hi han desenvolupat i els criteris artístics i de qualitat.
Valoracions generals dels resultats:
• En el conjunt de projectes analitzats es fa visible el valor del resultat final com a forma de retorn per als participants. Aquest
retorn normalment s’ha materialitzat en formats artístics de gran qualitat, com ara exposicions, coreografies, construccions
arquitectòniques, catàlegs, vídeos, etc.
• La majoria dels projectes analitzats realitzen la presentació dels resultats finals dins de la mateixa institució sanitària.
Aquesta circumstància és cabdal com a conclusió del projecte i permet analitzar el grau d’impacte i legitimitat de la
intervenció en el context sanitari.
• Voldríem citar també diferents estratègies utilitzades en els projectes per fer visible el procés de treball, no en el marc del
resultat final sinó durant el propi desenvolupament. Es fan butlletins, es treballa a la vista de tothom en un espai de l’hospital,
es fan presentacions o es projecten vídeos. El que és important és infiltrar-se en la vida quotidiana del context sanitari.
• Com més vinculada està l’aportació dels participants al resultat final, més col·laboratiu i significatiu per a ells i per al context
és el treball. És també una manera d’evitar la instrumentalització dels participants.
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5. ELEMENTS SIGNIFICATIUS:
IMPACTES I BENEFICIS DEL PROJECTE
Aspectes descriptius que cal tenir en compte:
• Valorar els impactes i beneficis de manera segmentada, és a dir, atenent als diferents tipus de participació i implicació però
també als diferents tipus d’institucions i participants.
• Considerar els impactes i beneficis tenint en compte diferents variables temporals a curt, mitjà i llarg termini.
• El projecte treballa sobre un esfera complexa i certs impactes i beneficis són difícils de mesurar o es produeixen de manera
o en llocs imprevistos.
Valoracions generals dels impactes i beneficis:
• La majoria dels projectes no han previst un procés d’avaluació per mesurar uns impactes determinats, excepte aquells que
han hagut de demanar ajuts públics per concurs o subvenció.
• Com més s’implica la institució sanitària, més arrela el projecte en el context i més possibilitats té de gaudir d’un
desenvolupament sostenible i d’impactes a llarg termini. Això es tradueix en la creació de programes d’art estables o una
evolució cap a una recerca científica o bé la consolidació d’un nou espai en el context sanitari amb una funció que no era
contemplada fins aleshores.
• Sovint els impactes signifiquen la capacitació dels agents que hi han participat i per tant també per a la institució en la qual
treballen.
• Hi ha processos d’aprenentatge que afecten el conjunt de la institució i permeten assajar formes de treball excepcional per
aplicar als entorns habituals.
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Projectes:
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Exposició final del projecte al Parc de Kensington. Un projecte de Serpentine Gallery, comissariat
per Bob and Roberta Smith i Jessica Voorsanger per encàrrec de Serpentine Gallery. S’hi van
mostrar els resultats dels tallers artístics.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.

01.
HEARING VOICES, SEEING THINGS
Jessica Voorsanger i Bob and Roberta Smith
North East London Mental Health Trust (NELMHT) i la Serpentine Gallery
Londres (Anglaterra), 2004-2006

La Fundació Hospitalària de Salut Mental del
Nord-Est de Londres (NELMHT, en les seves
sigles en anglès), per iniciativa de la terapeuta
ocupacional Jaqueline Ede i el centre d’art
modern i contemporani Serpentine Gallery
de la mateixa ciutat, van proposar a vuit
artistes que treballen en diferents disciplines
artístiques, com ara el teatre, la fotografia i la
ceràmica, que desenvolupessin propostes en
col·laboració amb els pacients i usuaris dels
diferents serveis psiquiàtrics i assistencials

del NELMHT. El projecte s’anomenà Hearing
Voices, Seeing Things (Escoltant veus, veient
coses). Els resultats d’aquests projectes es
van recollir en un catàleg i es van exposar al
parc de Kensington, la qual cosa permetia
al públic acostar-se de manera creativa als
imaginaris i representacions de les malalties i
els seus universos particulars.
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PARTICIPANTS

North East London Mental Health Trust (NELMHT)
Consorci que aglutina el conjunt de serveis relacionats amb
la salut mental dels barris de Barking, Dagenham, Havering,
Redbridge i Waltham Forest del nord-est de Londres.
Serpentine Gallery
Centre d’art modern i contemporani situat al centre de
Londres. Compta amb un potent Departament d’Educació i
Programes d’Art Públic especialitzat en projectes amb artistes
i entitats socials que atrau un gran nombre de públics.
Per part del NELMHT
Jacqueline Ede. Terapeuta ocupacional. Va ser la promotora
i gestora del projecte, a banda de fer possible que els artistes
poguessin desenvolupar els seus projectes en vuit contextos
diferents, tots relacionats amb els serveis de salut mental i els
seus usuaris.
Per part de Serpentine Gallery
Sally Tallant. Directora del Departament d’Educació i
Programes d’Art Públic. És qui va acollir el projecte i en va
gestionar el finançament. Va orientar el projecte d’acord amb
els criteris artístics de la Serpentine Gallery i va escollir els
comissaris que en van dirigir el desenvolupament.

Llegenda
Procés de Teball.

Relacions dels participants

•
Resultats/tallers.

• •
Organitzacions, institucions, entitats

• •

La direcció artística
Jessica Voorsanger i Bob and Roberta Smith. Van ser
els comissaris de la proposta (van convidar a participar-hi
sis artistes) i també van realitzar dues de les vuit propostes
artístiques. A més a més, van dissenyar l’exposició final.

Persona/col·lectius de persones

Els artistes
A més del comissari Bob and Roberta Smith, la resta
d’artistes participants van ser: Mel Brimfield i Sally O’Reilly,
Karen Densham, Mandy Lee Jandrell, Andy Lawson,
Victor Mount.

Institució/organització motiva o convida una
persona a gestionar/organitzar

Usuaris del NELMHT
Participen als diferents tallers dels artistes.
-

Persona
Institució /
Organització

Persona
Institució /
Organització
Persona motivada pertanyent a una organització/institució
que trenca o transgredeix el su paper dins l’organització
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Sociograma de participants
Resultats
Exposició a la
Serpentine
Gallery

Publicació d’un
catàleg

Context
artístic

Context
sanitari
Sally
Tallant

Jaqueline
Ede

Dept. d’Educació
i Programes
d’Art Públic
Serpentine
Gallery
Jessica
Voorsanger
Bob and Roberta
Smith

NELMHT

Realització de 8
projectes artístics

Artistes

Procés de treball

Usuaris del
consorci sanitari
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PROCÉS DE TREBALL

Pas 1. Disseny del projecte (2004)

Durant el 2004 es van organitzar visites guiades a la Serpentine Gallery per als usuaris dels serveis del NELMHT, per tal que
es familiaritzessin amb aquesta institució. Durant aquest període es va fer la recerca de finançament i es van acordar uns
objectius comuns per a les dues institucions.

Pas 2. Disseny de les propostes artístiques (2005)

Van convidar els comissaris a dissenyar una proposta que es desenvolupés en vuit llocs diferents. Jessica Voorsanger i Bob
and Roberta Smith van convidar la resta dels artistes participants, van dissenyar tallers sobre les malalties mentals i van visitar
els diferents entorns on es desenvoluparien posteriorment els projectes.

Pas 3. Procés de treball (2005-2006)

Entre finals de 2005 i principis del 2006 es van desenvolupar els diferents projectes. Cada artista va idear un taller (la majoria
oberts a tots els usuaris) per desenvolupar en contextos sanitaris o sociosanitaris de l’àmbit del NELMHT. En cada grup de
treball, format per l’artista i uns participants, es creava una dinàmica que donava com a resultat una obra d’art, o bé a partir
d’exercicis específics, posada en comú i treball col·laboratiu, o bé a partir de la reelaboració que feia l’artista de les converses
mantingudes als tallers.

Moment del taller What’s so funny (De què te’n fots?),
organitzat per Jessica Voorsanger per als usuaris amb
problemàtiques de salut mental de diferents Centres
d’Atenció Primària del districte de Waltham Forest.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.

Moment del taller Ha ha bonk: telling stories throught sound
(Ha ha bonk: explicant històries a través del so), organitzat
per Mel Brimfield i Sally O’Reilly per als usuaris del Porters
Avenue Day Centre de Dagenham.
Fotografia: Declan O’Neill.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.

Moment del taller Crockery Smash Up (Destrossant la
vaixella), organitzat per Karen Densham per als alumnes de
l’escola Brookside de Goodmayes.
Fotografia: Declan O’Neill.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.
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RESULTATS

Exposició

El projecte va culminar amb una exposició al Parc de Kensington (setembre-octubre de 2006) que mostrava els resultats dels
tallers. La inauguració va tenir molt de ressò, tant en l’àmbit sanitari com en l’artístic.

Catàleg

Es va editar un catàleg amb imatges dels resultats dels tallers, acompanyades de textos que exploren la relació entre art i
salut mental.

Alguns dels tallers portats a terme van ser:
Silent Interruptions
(Interrupcions silencioses)
L’artista Victor Mount, a partir de les
converses i reunions amb un grup
de pacients que escoltaven veus del
Hearing Voices Group de Redbridge,
va treballar en la transcripció de les
descripcions de les veus a partir de
la construcció d’objectes escultòrics i
petites instal·lacions.

Tableaux
(Quadre)
En aquest projecte, l’artista Mandy Lee
Jandrell va realitzar uns tallers amb
grups d’usuaris de diferents districtes del
consorci sanitari NELMHT (Redbridge,
Waltham Forest i Barking and
Dagenham). Aquests tallers combinaven
la fotografia amb representacions teatrals
en forma de quadres vivents. Cada grup
es feia una fotografia en la qual recreava
una pintura famosa.

Reminder
(Recordatoris)
L’artista Bob and Roberta Smith va
treballar les relacions entre l’oblit i la
memòria amb un grup de gent gran amb
demència, fent servir fotografies, contes
i dibuixos. El resultat va ser la creació
d’una tipografia per intentar comunicar la
sensació d’incapacitat per donar sentit a
la realitat que ens envolta. L’activitat es
va desenvolupar al Centre Petersfield de
demència i a l’hospital de dia Morland
Road de Dagenham.

Muntatge fotogràfic resultant del projecte Tableaux realitzat
per l’artista Mandy Lee Jandrell amb persones dels diferents
districtes del consorci sanitari NELMHT.
Dementia, una tipografia dissenyada per persones amb
problemes de memòria durant un taller amb l’artista Bob and
Roberta Smith.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.

Aural Semaphore Device (Dispositiu de semàfor auditiu).
Peça escultòrica resultant del projecte Silent Interruptions.
Fotografia: Declan O’Neill.
Imatge cortesia de Serpentine Gallery.
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ELEMENTS SIGNIFICATIUS

Compromís inicial per part de la institució sanitària.

Tot i que el projecte respon a la iniciativa individual d’una treballadora social del NELMHT, el seu coneixement de la institució
va afavorir una mediació eficaç amb el context sanitari, que va permetre als artistes desenvolupar les seves propostes i rebre
l’assessorament necessari per treballar amb els diversos serveis del consorci i els seus usuaris.

Gestió i planificació compartida entre les dues institucions.

La Serpentine Gallery va acceptar que el projecte estigués gestionat pel NELMHT, mentre que el consorci sanitari va
reconèixer que la Serpentine Gallery tenia més capacitat per buscar finançament i també que l’aplicació dels seus criteris en
la selecció d’artistes i en el desenvolupament dels projectes garantia una major qualitat artística i legitimitat en l’àmbit artístic.

Comparteixen interessos tot i tenir objectius diferents.

Durant el procés de gestació del projecte es van realitzar les trobades i entrevistes prèvies necessàries per posar en comú els
interessos institucionals, tant del NELMHT com de la Serpentine Gallery.

Aprenentatge institucional.

En aquest projecte pren molta importància la gestió i el treball d’aprenentatge institucional entre el Departament d’Educació i
Programes d’Art Públic de la Serpentine Gallery, el NELMHT, els artistes, els gestors i els mediadors.

Continuïtat del projecte.

Arran del projecte desenvolupat amb la Serpentine Gallery, el NELMHT ha creat un programa estable per donar suport a
iniciatives que vinculen les arts i la salut.
-
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El poeta John Davies i l’artista Sue Ridge ensenyen els resultats del projecte Outside-In. Navigating the
Hospital, instal·lats en una zona pública de l’Eastbourne Hastings General Hospital.
Imatge cortesia d’Arts in Healthcare.

02.
OUTSIDE-IN. NAVIGATING THE HOSPITAL
Penny Jones/Sue Ridge i John Davies
Eastbourne District General Hospital i Conquest Hospital/Arts in Healthcare (AiH)
Hastings, Eastbourne (Anglaterra), 2005

Aquest projecte va tenir el seu origen en una
problemàtica detectada en dos dels hospitals
que formaven part del consorci sanitari East
Sussex Hospitals NHS Trust: els usuaris
dels hospitals es perdien freqüentment a
causa d’un disseny arquitectònic dels espais
repetitiu i a una senyalística ineficient. Davant
d’això, el consorci es va plantejar abordar
aquesta problemàtica mitjançant dues vies de
treball: d’una banda, un estudi dels fluxos de
circulació i la seva relació amb la senyalística
existent i, de l’altra, una aproximació des
dels llenguatges artístics a l’experiència de
“navegació” que experimenten els usuaris.
D’aquí el títol del projecte Outside-in.
Navigating the Hospital, que podríem traduir
com “Navegant l’hospital del revés”.

El programa Arts in Healthcare (AiH) gestiona
tots els projectes artístics que, regularment,
es desenvolupen des de l’East Sussex
Hospitals NHS Trust i, en aquest cas, es va
encarregar de convidar dos artistes perquè
plantegessin un projecte per als dos hospitals.
L’artista Sue Ridge i el poeta John Davies
van proposar la realització d’una investigació
sobre l’experiència de “navegació” per part
dels usuaris i personal en tots dos centres
sanitaris. Amb aquest objectiu, es van instal·lar
tres dies en cada institució, explorant l’espai i
dialogant amb les persones que hi circulaven.
A partir d’entrevistes i d’uns mapes dibuixats
pels visitants, van produir un mapa que
intentava traçar les emocions evocades per
les persones durant les seves “navegacions” a
través d’aquests espais.
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PARTICIPANTS

Arts in Healthcare (AiH)
Programa iniciat el 1988 amb l’objectiu d’integrar l’art i les
activitats artístiques en el dia a dia de l’East Sussex Hospitals
NHS Trust. Aquest programa és reconegut tant per ser un
model de bones pràctiques, com per la seva llarga tradició a
l’hora d’interrelacionar art i sistema sanitari.
East Sussex Hospitals NHS Trust
Consorci sanitari format per vuit centres hospitalaris, entre els
quals trobem els dos hospitals on va tenir lloc aquest projecte.
El consorci dóna suport al programa AiH.
Eastbourne District General Hospital i Conquest Hospital
Són dos grans hospitals i que ofereixen una àmplia varietat
de serveis hospitalaris. Formen part del consorci sanitari East
Sussex Hospitals NHS d’Anglaterra.
Per part d’Arts in Healthcare (AiH)
Penny Jones. Gestora del projecte. Va desenvolupar la idea
inicial de la proposta i va formular el tipus d’encàrrec. També
va ser l’encarregada de cercar el finançament, així com de
la contractació dels artistes i de la mediació entre els dos
hospitals i els creadors. Treballa habitualment en aquest
programa.
Equip administratiu
Va oferir el seu suport a la Penny Jones durant el projecte.
Els artistes
Sue Ridge. A partir de la proposta de la Penny Jones, va
plantejar i desenvolupar el projecte amb la col·laboració de
John Davies. Ha dut a terme altres propostes en contextos
sanitaris per encàrrec de la mateixa AiH. Forma part del
comitè del London Arts and Health Forum (Fòrum de les Arts i
la Salut de Londres).
John Davies. Poeta. Va col·laborar amb la Sue Ridge
per documentar de manera escrita les experiències de
“navegació” en els hospitals que li relataven els usuaris i
treballadors.
Usuaris dels hospitals, visitants, pacients,
personal sanitari
Conjunt de persones que circulen per les diferents
instal·lacions sanitàries i que van participar en el projecte.
-

Llegenda
Procés de Treball

Relacions dels participants

•
Resultats/tallers

• •
Organitzacions, institucions, entitats

• •
Persona/col·lectius de persones

Persona
Institució /
Organització
Institució/organització motiva o convida una
persona a gestionar/organitzar
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Sociograma de participants
Resultats
Textos i poesies

Caixes de llum

Mapes

Context
artístic

Context
sanitari
Penny
Jones

AiH
John
Davies

Sue
Ridge

East Sussex
Hospitals
NHS Trust
Construcció
de la caseta
de trobada /
Entrevistes
“Navegació”
per l’hospital

Procés de treball

.
Eastbourne
District General
Hospital
.
Conquest
Hospital

Usuaris

Personal
sanitari
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PROCÉS DE TREBALL

Pas 1. Selecció dels artistes (febrer de 2005)

Penny Jones, de l’AiH, va triar els artistes que desenvoluparien la investigació (o “navegació”) al Conquest Hospital i a
l’Eastbourne District General Hospital.

Pas 2. Preparació del projecte (març de 2005)

Sue Ridge i John Davies van visitar els dos contextos sanitaris i van dissenyar un pla de treball, detallant el procediment i els
possibles resultats. Davies va lliurar una proposta a l’AiH en forma de poema.

Pas 3. Els artistes “naveguen” pels hospitals (març-abril de 2005)

Els artistes van passar un total de 14 dies en els dos hospitals. Durant les visites preliminars van anar documentant les seves
primeres experiències i van fer una presentació del projecte al personal de cada hospital.

Pas 4. Investigació de com els usuaris i personal sanitari “naveguen” pels
hospitals (març-abril de 2005)

Dels 14 dies que els artistes van treballar intensament, en van passar tres de consecutius a cadascun dels centres mèdics
en qualitat d’“artistes en residència”. Durant aquests dies, el poeta John Davies va construir unes casetes al vestíbul de cada
hospital per tal de realitzar-hi les entrevistes a la gent i repartir els qüestionaris.
Mapa alternatiu del Conquest Hospital creat pels artistes
John Davies i Sue Ridge. Imatge cortesia de Sue Ridge i
d’Arts in Healthcare.

Caseta instal·lada al Conquest Hospital i utilitzada pels artistes com a seu de treball i lloc de trobada amb els participants.
Imatge cortesia de Sue Ridge i d’Arts in Healthcare.

El poeta John Davies conversant sobre el tema de la
“navegació” per l’hospital amb dos participants, mentre
documenta el procés en vídeo.
Imatge cortesia de Sue Ridge i d’Arts in Healthcare.
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Poemes i il·lustracions

Un cop finalitzat el procés d’investigació, a l’abril de 2005, i fins al juliol de 2005, John Davies es va dedicar a escriure poemes
a partir de la informació recopilada mitjançant les enquestes realitzades, mentre que la Sue Ridge els il·lustrava.

Mapa visual i caixes de llum

D’altra banda, Ridge va dissenyar una cartografia que incloïa els mapes dibuixats per les persones entrevistades en el qual
també integrava imatges seves i de Davies sobre el procés de treball realitzat. Aquestes imatges es van presentar en format
de caixes de llum (de 70x150 cm aproximadament), que l’AiH va instal·lar a l’interior dels dos hospitals. Els artistes també van
editar els mapes en format fulletó per distribuir-los entre els usuaris i el personal sanitari.

Imatge de la caixa de llum penjada en una paret del
Conquest Hospital i dissenyada per Sue Ridge en
col·laboració amb John Davies.
Imatge cortesia de Sue Ridge i d’Arts in Healthcare.
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El projecte neix amb l’objectiu d’aportar una mirada alternativa a una
problemàtica concreta.

La direcció del consorci, conjuntament amb l’AiH, va proposar la realització d’un projecte artístic que complementés els
estudis de circulació i senyalística encarregats per solucionar la dificultat d’orientar-se i circular en els dos hospitals. El
projecte artístic tenia com a objectiu articular visions alternatives i abordar el problema des d’una altra perspectiva. El projecte
també va proposar altres formes de transitar i experimentar el centre sanitari fruit de les aportacions realitzades pels usuaris
que hi van col·laborar.

El projecte té dues fases ben diferenciades: recerca en el context i
desenvolupament de la producció artística.

En la primera part, la metodologia de treball va consistir en l’establiment de relacions cara a cara entre artistes, pacients i
treballadors a fi de compartir experiències, analitzar-les i, en darrer terme, visibilitzar-les. La segona part va ser un treball de
producció d’obres d’art realitzat individualment pels artistes.

Una estructura de treball eficient, professional i amb experiència en art i salut.

La gestió, la mediació amb el context i el procés artístic es van desenvolupar de manera eficient gràcies als següents factors:
tant l’artista Sue Ridge com l’organisme que va encarregar el projecte, el programa Arts in Healthcare, tenien experiència
anterior i són experts en projectes d’art i salut; van estar molt ben delimitades les funcions de cadascú; l’artista, sota el marc
de l’encàrrec, va tenir llibertat de treball i l’AiH es va fer responsable de la gestió administrativa i les mediacions necessàries.

El treball eficaç dels artistes en el context.

Són molt interessants les estratègies desenvolupades pels artistes a fi de treballar amb la gent. El procés per recollir
informació i fer-la visible dins de l’hospital és molt eficient tenint en compte el poc temps de permanència dels artistes en els
equipaments sanitaris.

Manca la comprovació de l’assoliment o no dels objectius inicials del projecte.

Tot i que el projecte va assolir part dels objectius que es plantejava i va visibilitzar amb eficàcia les experiències de navegació
dels usuaris dels equipaments sanitaris, la direcció de l’hospital no va desenvolupar les altres accions previstes i, per tant, el
potencial del projecte no va quedar recollit en cap procés posterior.
-

41

Muntatge dels documents d’arxiu sobre els antics hospitals recuperats i aportats durant el
projecte pels seus participants. El collage es pot veure a l’hospital.
Imatge cortesia de Lime.

03.
ECHOES DOWN CORRIDORS
Stuart Webster i Rob Vale (Lime)
Pennine Acute Trust/North Manchester General Hospital
Manchester (Anglaterra), 2001-2004

Echoes Down Corridors (Ecos als passadissos)
va ser una iniciativa de l’organització Lime,
vinculada al North Manchester General
Hospital, en la qual hi van participar
activament membres del sindicat UNISON i
moltes persones vinculades tant als hospitals
implicats com a les diferents comunitats
locals.
El projecte va prendre com a punt de partida
el tancament d’un seguit d’hospitals locals
(Northern, Ancoats, Jewish, Crumpsall,
Springfield, Delaunays i Monsall), amb
l’objectiu d’aglutinar tots aquests serveis del
nord de Manchester en un sol equipament:
el North Manchester General Hospital. Això
va suposar un canvi d’escala en la relació
hospital-territori que va comportar la pèrdua
dels lligams i la desaparició de les diferents
xarxes de relació entre les institucions

sanitàries i les comunitats locals. El projecte
neix amb la voluntat de recuperar aquesta
riquesa a partir d’una estratègia de posada en
valor d’aquesta memòria local i col·lectiva.
Durant dos anys, la proposta va desenvolupar
diferents accions per tal d’implicar la
comunitat local en la investigació i reflexió
al voltant del paper de la institució sanitària
en l’àmbit social. Al mateix temps, també
buscava la manera de fer visible la memòria
individual i col·lectiva vinculada a aquells
hospitals que havien tancat les portes
recentment. Per recopilar aquesta informació
i anar construint un arxiu col·lectiu, diversos
artistes van realitzar tallers en els quals van
emprar diverses disciplines com per exemple
el vídeo, la fotografia i l’escriptura creativa.
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Lime
Organització que gestiona el Departament d’Art del North
Manchester General Hospital. Forma part del consorci sanitari
Pennine Acute Trust. Lime és una organització mediadora
entre les arts i l’assistència sanitària. Desenvolupa i coordina
un gran nombre de projectes amb l’objectiu de contribuir a
millorar, des de la pràctica artística, el benestar, el tractament
clínic i la recuperació dels individus.
Pennine Acute Trust
Consorci sanitari fundat el 2002 després del tancament de
diferents hospitals de la zona de Manchester. És un dels
consorcis més grans del país tant pel nombre de població
atesa com pel nombre de treballadors.
UNISON
Sindicat que agrupa el personal laboral de la funció pública,
entre els quals està el dels serveis sanitaris de la seguretat
social, la National Health Service. Fundat el 1993, és el segon
sindicat europeu pel que fa a la quantitat d’afiliats.
Per part del context sanitari, del sindicat UNISON
Peter Hinchliffe. Coiniciador del projecte. Administratiu i
persona de contacte del sindicat UNISON al consorci. Va
realitzar les tasques de mediació entre l’equip artístic (Lime) i
la comunitat hospitalària i va promoure la participació pública
en el projecte. Va col·laborar en un dels tallers d’escriptura
creativa i també va treballar directament amb els participants
per donar forma als possibles formats del resultat final.
Per part de Lime
Roger Sim, Stuart Webster i Rob Vale. Van realitzar tasques
de gestió, com ara la recerca de finançament i la logística
(horaris, premsa, etc.), i també van coordinar la col·laboració
entre el sindicat i el col·lectiu Commonword. Van contractar
els artistes i també van treballar amb els participants per
donar forma als possibles formats del resultat final.
Els artistes
Rob Vale. Aquest artista també va participar en la gestió del
projecte. Va desenvolupar tallers de videoart en el marc del
projecte, va documentar el procés, va enregistrar els tallers i
va dissenyar i produir el CD-ROM que acompanya el catàleg.
Pat Winslow (Commonword). Va participar com a escriptora
en residència del col·lectiu d’escriptors Commonword. Va
impartir tallers d’escriptura creativa amb diferents grups
de participants, el resultat dels quals va servir per crear el
material del futur arxiu amb què es va concloure la proposta.
Commonword també va promocionar el projecte entre la
comunitat.
Elaine Dunstan, Liam Spencer, Adela Jones
Altres artistes que van col·laborar en la realització dels tallers.
Usuaris dels serveis del consorci hospitalari i personal
sanitari (en actiu i jubilat)
-
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Pas 1. Dues organitzacions decideixen col·laborar (2001)

El director de Lime en aquell moment, Roger Sim, va proposar fer un projecte que tractés la història del consorci i el
tancament dels antics hospitals a través d’un treball de recuperació de la memòria individual i col·lectiva de la pròpia
comunitat. Conjuntament amb el sindicat del consorci, es va decidir desenvolupar el projecte aprofitant l’experiència de Lime
com a gestors de projectes artístics i la capacitat del sindicat per establir vincles amb el context sanitari.

Pas 2. Selecció dels artistes (2002)

Lime va proposar al col·lectiu d’escriptors Commonword que col·laborés en el projecte. L’objectiu era que l’escriptura creativa
fos una de les eines per treballar la memòria individual i col·lectiva associada a la història del context sanitari. També va
convidar altres artistes perquè desenvolupessin tallers públics.

Pas 3. Desenvolupament artístic (2002-2003)

Durant uns mesos, els artistes van impartir els tallers a la comunitat i al personal sanitari (actual i jubilat). Aquests tallers
incloïen visites als contextos sanitaris que s’havien tancat, tallers d’escriptura creativa, de vídeo i fotografia i el recull de
material documental i fotogràfic aportat pels mateixos participants.

Pas 4. Producció dels resultats (2003)

El coordinador de Lime, el coordinador del sindicat, membres del Commonword, alguns participants i membres de la
comunitat es van reunir regularment per articular tot el material recollit i creat. Van decidir fer un catàleg, pensat com una eina
de visibilització i memòria, així com també un CD-ROM/arxiu per poder incloure l’extens volum de material generat.

Pas 5. Presentació dels resultats finals (2004)

Lime va organitzar una exposició per mostrar tot el material recopilat i generat als tallers durant el projecte, material que va
anar conformant l’arxiu definitiu. Durant la mostra també es va fer difusió del catàleg i del CD-ROM.

Moments dels tallers artístics organitzats per Lime.
Fotografies cortesia de Lime.
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Catàleg

El catàleg va ser produït per Lime i reprodueix de manera visual una selecció de l’escriptura generada durant els tallers
públics i que va servir per narrar els records i les memòries. També inclou material històric, fotografies antigues aportades per
la comunitat, fotografies artístiques i una reproducció del quadre encarregat per Lime a un artista visual.

CD-ROM interactiu

És una extensió del catàleg i funciona com a arxiu. Més enllà del material que trobem al llibre, també inclou quatre vídeos
realitzats durant el projecte i fotografies dels tallers aportades per la comunitat.

Quadre i fotografies

Liam Spencer va pintar un quadre del North Manchester General Hospital encarregat per Lime, mentre que Elaine Dunstan en
va fer les fotografies. Ambdós elements actuen com a records simbòlics del projecte i estan penjats en una zona pública del
centre sanitari.

Exposició

Organitzada per Lime, es va convertir en un esdeveniment públic per celebrar la publicació del catàleg. S’hi van mostrar totes
les obres originals produïdes durant el projecte i el CD-ROM. L’exposició va tenir lloc en un edifici públic a Manchester i va
estar oberta al conjunt de la ciutat.

Detall d’una pàgina del catàleg produït com a resultat del projecte,
Echoes Down Corridors (2003), publicat per Lime.
Imatge cortesia de Lime.

Fotografia produïda pel projecte exposada a l’hospital.
Fotografia: Gauge, d’Elaine Dunston.
Imatge cortesia de Lime.
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Una part del context sanitari proposa fer el projecte artístic.

Davant de l’efecte traumàtic que estava suposant, tant en els treballadors com en les comunitats veïnals, l’enderrocament
dels cinc hospitals històrics de la zona, l’organització Lime va proposar realitzar un projecte artístic. L’objectiu era
desenvolupar un procés de treball a fi que les persones, xarxes socials i comunitats poguessin expressar-se sobre aquest
esdeveniment i, alhora, fer visible i posar en valor la memòria històrica d’aquests espais i entorns socials que s’estaven
perdent.

L’organització del projecte per part de Lime assegura el suport del
consorci sanitari.

Lime és una organització amb molta experiència en projectes artístics i integrada dins del consorci sanitari i, tot i que aquest
no s’hi va involucrar directament, el seu suport es va fer implícit. Aquesta fluïdesa institucional va facilitar les tasques de
mediació i col·laboració dins del context sanitari.

Experiència en projectes artístics en l’àmbit sanitari i forts vincles amb el
context social.

El fet que el projecte posés en relació Lime i el sindicat UNISON, que compta amb una gran xarxa de relacions, va comportar
que es multipliquessin les vies d’interacció i participació del context. Cada un va aportar a l’altre capacitats que en solitari no
hagués pogut desenvolupar amb la mateixa dimensió.

La metodologia de treball reforça el caràcter col·laboratiu del projecte.

Els tallers van afavorir la participació en el transcurs del projecte. A més a més, la creació de complicitats entre uns tallers
i altres (per exemple, els vídeos fets als tallers de Rob Vale estan inspirats en poemes escrits en sessions anteriors per
l’escriptora Pat Winslow) va multiplicar i reforçar els vincles i va enfortir el caràcter de xarxa.

El resultat final del projecte recull totes les aportacions i la riquesa dels
diferents punts de vista dels participants.

El final del procés i la seva visibilització última es van articular com una representació complexa formada pels records i la
memòria relacionats amb els hospitals enderrocats. Recull aportacions dels professionals, dels pacients i dels veïns en forma
de gran arxiu que es presenta amb diferents formats (presentacions, catàleg, arxiu, CD-ROM, exposició, etc.), disciplines
i mitjans (escriptura, vídeo, fotografia, pintura, etc.) per fer comprensible la complexitat del procés sense desvirtuar-ne el
caràcter plural i divers.

L’impacte del projecte es diversifica, és molt ric, complex i variat.

Aquesta riquesa és perceptible tant en les formes de gestió, com en la mediació, la quantitat i la qualitat de les relacions i en
el treball col·laboratiu, així com en els productes resultants, com ara l’exposició o l’arxiu final en format CD-ROM.
-
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Fotografia resultant del procés de treball, metàfora visual sobre l’experiència particular del dolor crònic.
Fotografia de Deborah Padfield amb Linda Sinfield de la sèrie Perceptions of Pain.
© Deborah Padfield.

04.
PERCEPTIONS OF PAIN
Deborah Padfield/Charles Pither
Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust
Londres (Anglaterra), 2001-2006

Perceptions of Pain (Percepcions del dolor)
era un projecte de la fotògrafa Deborah
Padfield en col·laboració amb el Dr. Charles
Pither, director mèdic de la clínica INPUT Pain
Management Unit. Aquesta clínica de Londres
està especialitzada en l’acompanyament de
persones amb dolor crònic. L’autora havia
estat ingressada en aquest centre sanitari i per
això va triar aquest lloc per desenvolupar-hi
tota la recerca i el procés artístic.

El projecte proposava una intersecció entre
l’àmbit sanitari i l’artístic que se centrava
específicament en la qüestió de com
comunicar una sensació de dolor. El punt de
partida va ser construir imatges sobre el dolor
per així poder millorar la comunicació entre
pacients i metges. Es va desenvolupar una
primera fase col·laborativa amb pacients de la
clínica, que va donar com a resultat un conjunt
de fotografies amb les quals el doctor Charles
Pither va treballar després a la seva consulta a
fi d’ajudar a posar en imatges les sensacions
de dolor dels seus pacients. En una segona
part del projecte, es va realitzar una recerca
científica per tal de determinar, objectivament,
si les fotografies realment milloraven la
comunicació entre el metge i el pacient.
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INPUT Pain Unit
És la clínica on es va desenvolupar el projecte. Es tracta d’un
departament del St. Thomas’ Hospital especialitzat a ajudar
els pacients a gestionar el dolor crònic. Consta d’un equip
mèdic de més de 20 especialistes.
Wellcome Trust
Entitat financera que va donar suport econòmic al projecte.
Té una línia d’ajuts específica anomenada Sciart destinada al
suport de produccions artístiques relacionades amb la recerca
científica.
Per part del INPUT Pain Unit
Dr. Charles Pither. Metge, especialista en el tractament del
dolor crònic. Durant el projecte va tenir nombroses converses
amb la fotògrafa Deborah Padfield i va col·laborar en el
desenvolupament conceptual de la proposta. Junts van
redactar el projecte que van lliurar al Sciart Symposium per
sol·licitar una subvenció. Aquest treball col·laboratiu els ajudà
a concretar el projecte. A més a més, va facilitar a la creadora
l’accés al context i als pacients i també va ajudar a validar i
legitimar el treball de cara als pacients i a l’entitat financera a
través de la racionalització del seu impacte des d’una posició
cientificomèdica.
Artista
Deborah Padfield. Fotògrafa. És l’artista que va desenvolupar
la idea del projecte en conversa amb el Dr. Charles Pither. Va
aconseguir finançament, va dissenyar els tallers i va produir
les fotografies creades en les sessions. També va organitzar
una exposició itinerant amb les imatges, dissenyada per a
espais sanitaris, amb l’objectiu de difondre i dotar el projecte
de continuïtat. D’altra banda, va sol·licitar la participació
d’altres experts per desenvolupar un estudi pilot sobre
l’eficàcia de l’ús d’aquestes imatges en la consulta mèdica.
Altres investigadors
Professor Joanna Zakrzewska (UCLH NHS Foundation Trust)
i Dr. Farah Janmohamed (Barts & London NHS Trust). Van
formar part de l’equip que va desenvolupar l’estudi pilot.
Brian Hurwitz.. Llicenciat en Medicina i professor del
Departament Medicina i les Arts al King’s College de Londres.
En el projecte va ajudar en el desenvolupament d’un estudi
qualitatiu sobre l’impacte de l’ús de les imatges en la
consulta mèdica. Va publicar articles sobre els resultats de
l’estudi en revistes acadèmiques i va difondre els resultats en
conferències i jornades dins del camp de la medicina.
Pacients del programa d’INPUT
Els pacients i la fotògrafa van realitzar sessions conjuntes
per crear imatges metafòriques que poguessin associar o
representar el seu dolor. Durant aquest treball, entre altres
estratègies, els pacients portaven objectes per incorporar-los
a les fotografies. També podien utilitzar la càmera de fotos
o intervenir les imatges impreses que l’artista portava a les
sessions de treball.
-
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Pas 1. Desenvolupament artístic: tallers de fotografia col·laborativa (2001-2002)

Després de rebre el suport del Dr. Charles Pither, Deborah Padfield va començar a treballar amb 10 pacients de la clínica
INPUT. A partir d’aquestes converses, l’artista i els pacients van anar explorant metàfores visuals que representessin les seves
experiències particulars del dolor i les diferents variables, com ara la localització, la profunditat o superficialitat, la intensitat,
la durada. etc., però també l’experiència subjectiva de patir dolor crònic. Aquest era el punt de partida de les fotografies
produïdes de manera col·laborativa que, una vegada finalitzades, els participants compartien amb el Dr. Pither per intentar
iniciar una comunicació alternativa, i potser més productiva, sobre el seu dolor.

Pas 2. Resultats finals. Exposició i catàleg (2003-2004)

Després dels tallers, l’artista va aconseguir finançament per concloure el projecte i poder difondre’n els resultats finals.
Aquesta difusió va consistir en la producció d’una exposició itinerant que mostrava les imatges resultants i explicava el procés
de treball. A més a més, l’artista va coeditar un catàleg amb Charles Pither i Brian Hurwitz que documentava el projecte i
reflexionava sobre el potencial del seu impacte tant en persones que pateixen dolor crònic com en metges que ofereixen
tractament. La publicació incloïa testimonis dels participants.

Pas 3. Estudi sobre l’ús de les imatges en la consulta mèdica (2004-2005)

Deborah Padfield, el Dr. Charles Pither i el professor Brian Hurwitz van dissenyar un estudi pilot per investigar si les imatges
són una eina eficient per millorar la comunicació entre el metge i el pacient en el moment de fer la consulta. L’artista va
treballar amb pacients d’altres clíniques per ampliar el perfil demogràfic dels participants i generar més imatges per a l’arxiu.
La investigació es va iniciar durant la conferència científica anual de la British Pain Society (Societat Britànica del Dolor), on
es va distribuir la col·lecció de fotografies a diferents professionals que voluntàriament es van comprometre a utilitzar-les amb
els seus pacients. Les seves experiències es van incloure en la recerca. A més a més, pacients i metges van respondre unes
enquestes. Dues persones van analitzar les dades des d’una perspectiva qualitativa i quantitativa de manera independent i
integrada que va contribuir a l’elaboració de l’estudi.

Pas 4. Difusió dels resultats de l’estudi (2005-2006)

Aquest estudi va permetre vincular el projecte tant a l’àmbit artístic com al científic. Es van publicar diferents articles en
revistes mèdiques i es van difondre els resultats del projecte en diverses conferències. El projecte també va aparèixer en
publicacions de l’Arts Council England i del London Centre for Arts and Cultural Exchange com a model de bones pràctiques.

Procés d’elaboració d’una imatge a partir de les aportacions del participant.
Fotografia de Deborah Padfield amb Nell Keddie de la sèrie Perceptions of Pain.
© Deborah Pardfield.
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Fotografies

Imatges analògiques creades conjuntament entre l’artista i els pacients.

Exposició itinerant i confències

L’artista va produir una exposició itinerant amb les fotografies creades. Cada imatge anava acompanyada d’un text escrit
pel mateix pacient participant, en el qual descrivia el tipus de dolor que la imatge representava. L’exposició va itinerar per
diferents centres de salut del Regne Unit i habitualment anava acompanyada d’una conferència, d’una presentació per part
de l’artista o d’una sessió de debat entre l’artista i el Dr. Pither o, fins i tot, amb altres experts del camp. D’aquesta manera,
l’exposició no tan sols expandia els resultats del projecte, sinó que també donava visibilitat a maneres alternatives de pensar
el dolor crònic.

Catàleg

Editat per Deborah Padfield, Charles Pither i Brian Hurwitz, el catàleg recollia les imatges i els escrits i relatava el procés de
treball col·laboratiu desenvolupat, així com els seus possibles impactes en l’àmbit mèdic.

Estudi

Es va publicar un estudi sobre l’ús de les imatges en la consulta mèdica per millorar la comunicació entre el pacient i el metge.

Vista de l’exposició Percepetions of Pain al Western General
Hospital, Edimburg. Finançada per l’Arts Council England i
produïda conjuntament amb Artlink.
© Deborah Padfield.

Una de les fotografies resultants del procés de treball,
metàfora visual sobre l’experiència particular del dolor crònic.
© Deborah Padfield.

Imatge del catàleg del projecte.
Perceptions of Pain, Deborah Padfield, Brian Hurwitz i
Charles Pither (2003), London: Dewi Lewis Publishing.
© Deborah Padfield.
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La condició de pacient de l’artista és en l’origen del projecte.

El treball de l’artista se centrava a investigar les percepcions del dolor i crear imatges que servessin de suport comunicatiu per
millorar la diagnosi a partir de l’entrevista amb el pacient.

El vessant científic del projecte facilita la implicació del professional sanitari.

El caràcter del projecte, artístic i alhora científic, va facilitar el suport i la implicació personal del Dr. Charles Pither de la Unitat
de Tractament del Dolor de la clínica INPUT. A banda de la seva participació activa en el procés, el Dr. Pither també va ajudar
a resoldre qüestions de producció i mediació amb els pacients.

El grup de pacients participants i el context de treball són molt concrets.

L’artista va treballar a partir d’una metodologia centrada en una col·laboració intensiva amb els pacients d’un programa de
tractament molt concret. Això va facilitar l’anàlisi del projecte des d’una perspectiva científica.

Es realitza una avaluació científica de l’eficàcia de les fotografies.

s va realitzar una recerca per analitzar l’impacte de les fotografies i la forma d’utilitzar-les amb els pacients, a càrrec del
professor Brian Hurwitz i els seus estudiants.

El projecte diversifica els seus impactes i beneficis i arriba a un gran
nombre de públics.

Els impactes i beneficis es van estendre gràcies a la participació de persones de diverses disciplines, les quals van ajudar
a reunir mitjans i recursos humans per poder desenvolupar la proposta a llarg termini. Per les seves diverses formes de
visibilització (pòster, exposició, conferències), el projecte va poder arribar a un gran nombre de públics.

La publicació es converteix en un recurs que enriqueix la pràctica mèdica.

La publicació no només ajuda a establir una comunicació més fluïda i precisa entre pacients i personal sanitari, sinó que
també aporta metodologies i exemples de processos col·laboratius per al tractament i control del dolor que suposen una
alternativa als protocols habituals.
-
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Nen interactuant amb Shakin’ All Over (Sacsejant pertot arreu), una de les obres creades durant el
projecte i dissenyada per Michael Brennand-Wood.
Fotografia: Andy McGregor.
Cortesia del Royal Aberdeen Children’s Hospital.

05.
PROJECTE ARTÍSTIC AL ROYAL
ABERDEEN CHILDREN’S HOSPITAL
(RACH)
RACH Arts Group, PACE (Public Art Commissions & Exhibitions)
Grampian NHS Trust/Royal Aberdeen Children’s Hospital
Aberdeen (Escòcia), 2001-2004

Quan el consorci sanitari Grampian Hospitals
Trust va començar la construcció del seu
nou hospital pediàtric el 2001, el Royal
Aberdeen Children’s Hospital (RACH), va
decidir iniciar un procés per incorporar al
futur edifici 16 intervencions artístiques
que ajudessin a convertir l’espai en un lloc
estimulant, acollidor i terapèutic per als seus
pacients. A partir de la creació d’un comitè
intern, el RACH Arts Group, i del treball amb

la consultora PACE, van triar 14 artistes per
tal que desenvolupessin dins del recinte
diverses instal·lacions artístiques innovadores i
permanents.
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Grampian NHS Trust
Consorci que ofereix serveis d’atenció primària i hospitalària a
una població d’unes 500.000 persones del territori.
Royal Aberdeen Children’s Hospital (RACH)
Equipament inaugurat el 2004. Ofereix diferents serveis
hospitalaris per a joves de fins a 16 anys, com ara cirurgia,
servei ambulatori, serveis per a la salut mental, serveis a la
comunitat, investigació i formació.
The RACH Arts Group
Grup fundat el 1998 per Jackie Bremner en el marc del propi
consorci sanitari. A l’inici d’aquest projecte es va formar un
comitè que va actuar com a gestor i va decidir convidar la
consultoria de projectes artístics PACE.
PACE (Public Art Commissions & Exhibitions)
Consultoria que desenvolupa projectes d’art públic. Treballa
amb artistes, arquitectes i dissenyadors amb els quals produeix
treballs innovadors en espais públics. Es van encarregar de
coordinar les intervencions artístiques a l’hospital.
Grampian Hospitals Arts Trust (GHAT)
Fundació establerta l’any 1986 amb l’objectiu d’integrar i fer
visible l’art en els contextos del consorci NHS Grampian.
Actualment, gestionen unes 4.000 obres d’art originals en
diferents centres de la regió.
ARCHIE Foundation
Fundació dedicada a la recerca de finançament dins del
sector privat per a la construcció del RACH. Va ser clau en la
recerca de recursos econòmics per al projecte.
Per part del consorci Grampian NHS Trust
Jackie Bremner. Infermera que porta anys treballant en
l’administració del consorci. Va ser la gestora principal del
projecte i hi va realitzar tasques de mediació.
Per part de PACE
Juliet Dean. Consultora i gestora de projectes d’art públic.
Es va encarregar de la direcció artística i d’algunes tasques
de gestió i mediació, així com de la recerca de finançament
i gestió dels diners rebuts. Va fer la selecció dels artistes,
conjuntament amb el RACH Arts Group.
L’arquitecte
Mackie Ramsay Taylor. Arquitecte del Royal Aberdeen
Children’s Hospital. Va col·laborar puntualment amb el projecte.
Els artistes
Jane Watt, Michael Brennand-Wood, Jim Buckley, Syd
Burnett, Lucy Casson, Daziel i Scullion, Julia GriffithsJones, Matthew Hilton, Andy McGregor, Lucy Richards,
Georgia Russell, Ally Wallace, Allan Watson.
Usuaris de l’hospital
La participació dels nens i joves va tenir diferents nivells
segons el projecte.
-
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Pas 1. Preparació i organització prèvia per part de l’hospital (1997-2000)

Per gestionar el projecte, es va constituir el RACH Arts Group. També es va incorporar l’ARCHIE Foundation amb l’objectiu
d’aconseguir finançament per al projecte. La infermera Jackie Bremner, del consorci Grampian NHS Trust, es va dedicar a
fer un estudi previ per al projecte i després es va encarregar de gestionar-lo. Bremner va visitar diferents hospitals dels EUA,
on va realitzar un taller amb joves a fi de recollir opinions sobre què hauria de tenir un hospital adreçat a persones d’aquesta
franja d’edat.

Pas 2. Col·laboració entre l’hospital i la consultora artística (2001)

El Royal Aberdeen Children’s (RACH) va contractar la consultoria artística PACE seguint un suggeriment de l’Scottish Arts
Council. PACE va aconseguir subvenció per al projecte i, juntament amb el RACH, va dissenyar l’estratègia artística.

Pas 3. Desenvolupament artístic dels projectes (2002-2003)

El RACH Arts Group va escollir els artistes a partir d’una selecció prèvia realitzada per PACE i Jackie Bremner. Els artistes van
lliurar les seves propostes i van desenvolupar el seu treball, que en alguns casos incloïa la participació dels usuaris. També
van treballar amb un equip de l’hospital per assegurar que les obres artístiques resultants fossin instal·lades amb les mesures
de seguretat adients. El RACH Arts Group va muntar una exposició dels projectes per al personal i l’administració del NHS
Grampian, pensada com una prova pilot de cara a l’exposició final, que es duria a terme amb motiu de la inauguració del
centre sanitari.

Pas 4. Producció i instal·lació de les obres (2003-2004)

Els artistes i un nombrós equip de gent van produir les obres (un total de 16) i les van instal·lar en diferents espais de
l’hospital. Finalment, l’hospital s’inaugurà el gener de 2004.

Dibuix que representa l’hospital pediàtric del futur, produït
per un participant en la sessió de consulta que el RACH Arts
Group va organitzar amb un grup de joves.
Fotografia cortesia del Royal Aberdeen Children’s Hospital.

Un moment de la instal·lació a l’exterior de l’hospital
de l’escultura Space Place, dissenyada per l’artista Ally
Wallace. Els tubs de colors marquen l’entrada al centre i el
distingeixen dels altres edificis del recinte.
Imatge cortesia del Royal Aberdeen Children’s Hospital.
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Intervencions artístiques

Les intervencions artístiques es van instal·lar en diferents espais de l’hospital. Al pati interior, per exemple, hi ha unes
escultures de Matthew Dalziel i Louise Scullion que imiten arbres de la regió. Aquests arbres s’han recreat amb una
estètica de videojoc o en relació amb els imaginaris fantasiosos dels infants. A les principals zones de circulació hi ha altres
intervencions, com ara les instal·lacions tàctils i mòbils de Michel Brennand-Wood, que mostren una col·lecció d’objectes
curiosos i visualment interessants, o les fotografies lenticulars de joves fent ganyotes, d’Andy McGregor. O les frases al
voltant del cos i altres detalls gràfics inscrits sobre les parets de l’hospital, obra de Lucy Richards. Un altre exemple és el tros
de paret coberta amb botons, que crea un efecte visual molt particular, i una sèrie de caixes de llum que mostren fotografies
de llocs d’interès de la zona, dissenyades per l’artista Jane Watt.

Catàleg

El juny de 2004 es va editar un catàleg que inclou la cronologia del projecte i el paper de tots els participants i col·laboradors.
També hi trobem una cita de cada artista sobre la seva obra. Aquest catàleg es pot descarregar des del web del RACH Arts Group.

Arbres sintètics de la instal·lació Ontological Garden (Jardí ontològic)
situats al pati interior de l’hospital i dissenyats per Matthew Dalziel i
Louise Scullion.
Fotografia: Mike Davidson.
Cortesia del Royal Aberdeen Children’s Hospital.

Fotografies lenticulars d’Andy McGregor que contenen les imatges
de dues cares de nens amb diferents expressions, que es van
revelant segons l’angle d’observació.
Fotografia: Andy McGregor.
Cortesia del Royal Aberdeen Children’s Hospital.
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La persona encarregada de gestionar la creació del nou hospital proposa
integrar-hi projectes artístics.

La Jackie Bremmer va fer una investigació prèvia sobre intervencions artístiques en hospitals pediàtrics, que també incloïa
opinions de grups de joves i que serviria perquè el consorci donés suport a la seva proposta. El lideratge del projecte contemplava
la creació d’un comitè de seguiment, la recerca de finançament així com les tasques de mediació i gestió del procés.

Creació d’un comitè intern com a estratègia de mediació.

Es va crear un comitè anomenat RACH Arts Group, en el qual estaven involucrades diverses persones del consorci. A banda
d’intervenir en el procés, aportant-hi diferents punts de vista i sensibilitats, aquest comitè va enfortir els vincles del projecte
amb el context sanitari i en va assegurar la bona acollida. El comitè es va coordinar amb tots els altres agents que es van anar
incorporant al projecte (com la consultoria PACE i els artistes). Una plataforma col·laborativa com aquesta només es pot crear
quan el projecte és una iniciativa de la institució sanitària.

Recerca eficaç de finançament a partir d’una fundació.

L’any 2000 es va crear l’ARCHIE Foundation amb l’objectiu d’aconseguir més finançament per construir i equipar l’hospital.
Aquesta fundació també va ajudar a reunir els diners necessaris per desenvolupar els projectes artístics i fou cabdal a
l’hora d’aconseguir una important subvenció de l’Scottish Arts Council, ja que aquest organisme demana com a requisit al
sol·licitant que aporti al projecte els mateixos diners que sol·licita.

La participació dels artistes es va realitzar un cop dissenyada l’arquitectura de
l’hospital i va ser gestionada per una plataforma experta en art públic.

Els artistes no van participar en el disseny de l’hospital, ja que els responsables van pensar que s’havia de prioritzar l’aspecte
funcional en el disseny dels espais. Per posar en marxa i desenvolupar els projectes artístics, van comptar amb l’equip de la
consultoria PACE, en qualitat d’assessors i gestors tècnics i artístics amb experiència en el treball en espais d’ús públic.

El projecte no desenvolupa tot el potencial de la col·laboració artística.

Els projectes van haver d’adaptar-se a especificacions molt estrictes en l’ús de l’espai i també a un procés de treball
en el qual es van involucrar quan ja estava tot molt definit. Per aquest motiu es va desaprofitar part del potencial de la
pràctica artística, ja que, en comptes de participar en la gestació de l’espai, els artistes es van limitar a ocupar-lo amb unes
intervencions que, precisament per això, de vegades tenen un aspecte excessivament decoratiu.

La implicació del context sanitari en el procés n’assegura la sostenibilitat.

L’any 2009 s’ha inaugurat la segona fase del projecte amb el títol Artworks, un programa artístic permanent a l’hospital amb
el qual s’amplia el nombre d’instal·lacions artístiques a tot l’edifici. Aquesta segona fase aprofita l’estructura administrativa i
financera creada durant la primera fase per plantejar un projecte a llarg termini que s’integri en el dia a dia de l’hospital.
-

59

Taller de dansa amb personal sanitari.
Imatge cortesia de Sudansa.

06.
QUANT DE TEMPS FA QUE SOM AQUÍ?
Associació Sudansa
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat (Catalunya), 2006-2007

Aquest projecte, de l’associació Sudansa,
va desenvolupar una residència artística
per a dues coreògrafes dins del context de
l’Hospital Universitari de Bellvitge. Aquest
treball va plantejar una recerca pràctica
a l’entorn de la intersecció entre la dansa
contemporània i els espais de l’hospital.
El projecte va finalitzar amb una obra
coreogràfica realitzada a partir d’un procés
de treball col·laboratiu entre les artistes, el
personal sanitari, els pacients i els familiars.
L’obra es va presentar al públic amb el títol
Quant de temps fa que som aquí?

La residència artística es va desenvolupar
durant un període de nou mesos, al llarg dels
quals les coreògrafes Constanza Brncic i
Ana Eulate van realitzar un treball d’immersió
a l’hospital. Aquest projecte va implicar el
fet d’establir una relació de llarga durada
amb el lloc en el qual volien intervenir. El
procés de recerca i observació van ser
cabdals per conèixer i entendre el context
sanitari i poder plantejar una proposta que
estigués en relació amb les característiques
d’aquest lloc, de les persones que l’habiten
i de les dinàmiques establertes entre elles.
Es va decidir treballar a partir d’uns tallers
impartits per les coreògrafes a les unitats
de Rehabilitació, Neurologia, Pneumologia,
Anatomia Patològica i Arxius, en els quals
hi van participar personal sanitari, pacients i
familiars.
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Hospital Universitari de Bellvitge
Situat a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, a la zona sud
de la Regió Sanitària de Barcelona, és l’hospital de referència
per a la població de les comarques de l’Alt Penedès, Baix
Llobregat i Garraf, que conformen la Gerència d’àrea
metropolitana sud.
Associació Sudansa
Entitat cultural centrada en la producció, recerca, difusió i
formació al voltant de la dansa contemporània. Les seves
activitats es dirigeixen al públic en general, posant especial
èmfasi en la importància d’interrelacionar la societat amb
aquesta pràctica artística.
Per part de Sudansa
L’equip de producció estava format per Lynda Miguel, com a
responsable del projecte i de la producció, Néstor Lozano, en
qualitat d’ajudant de producció, i Gerard Belenes, encarregat
de comunicació.
Per part de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Francesc Rillo i el Departament de Comunicació i l’Àrea
d’Audiovisuals van col·laborar activament en la realització del
projecte. També s’hi van implicar les unitats de Rehabilitació,
Logopèdia, Arxius, Pneumologia, Anatomia Patològica i el
Servei d’Urgències i Consultes Externes.
Els artistes
Ana Eulate i Constanz Brncic. Van ser les coreògrafes que van
realitzar la residència artística i van impartir els tallers que donaren
lloc a la peça de dansa Quant de temps fa que som aquí?
Gabriel Schmitz. Va realitzar un treball de recerca a través
de l’observació, dibuixant les persones que transitaven per
l’espai. Schmitz va partir de la idea que la dansa posa en joc i
descobreix el cos, posant-lo en relació amb els altres i amb la
pròpia institució hospitalària.
Participants en l’obra coreogràfica:
Quant de temps fa que som aquí?
Coreògrafes: Ana Eulate i Constanza Brncic.
Ballarina: Ona Mestre.
Interpretació: David Bonet Calderón, Montse Cárcamo,
Montse Espallargas, Maria Carme Majos, Maria Minana
Álvarez, Nuria Izquierdo, Joan Nicolás, Jordi Mas, Ana Eulate i
Constanza Brncic.
Pintor: Gabriel Schmitz.
Violoncel·lista: Fran Bartlett.
Cantant: Anna Subirana.
Compositor: Nicolas Frize.
-
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Pas 1. Proposta de col·laboració (octubre 2006)

El punt de partida va ser una experiència prèvia en un hospital francès en la qual hi havia participat la responsable de
l’associació Sudansa, Lynda Miguel. Si en aquell cas es tractava de vincular la producció de peces musicals a un context
sanitari, el que l’associació va plantejar en aquest cas va ser desenvolupar un projecte de creació de dansa en el marc
d’un hospital. A partir del suport de la Diputació de Barcelona i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, el projecte va ser proposat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Pas 2. Immersió en l’hospital (novembre-desembre 2006)

Les dues coreògrafes van visitar regularment l’hospital a fi d’observar i prendre notes sobre com els usuaris i el personal
sanitari es desplacen pels diferents espais, quins són els moviments, gestos i ritmes propis amb els quals s’apropien dels
diferents llocs i es relacionen entre ells. D’aquesta manera, les coreògrafes van identificar i van entendre quin seria l’espai per
treballar en la següent fase del projecte.

Pas 3. Producció de l’obra coreogràfica participativa (gener-juny 2007)

A partir d’aquest moment, el pintor Gabriel Schmitz va iniciar per la seva banda el treball d’observació i dibuix, mentre que les
coreògrafes van posar en marxa els tallers. Aquests tallers es van realitzar al vestíbul de l’hospital, dos cops per setmana, i es
van dirigir al personal sanitari i administratiu de les unitats de Rehabilitació, Neurologia, Pneumologia, Anatomia Patològica
i Arxius, als pacients i a les seves famílies. S’hi va crear un grup estable d’unes 15 persones. Als tallers van treballar la
realització de petites frases coreogràfiques a partir de la interpretació del moviment del cos en la seva interacció amb
l’especificitat dels espais de l’hospital.

Dibuix de l’espai de rehabilitació, obra de Gabriel Schmitz,
realitzat durant el procés de treball.
Imatge cortesia de Sudansa.
Ballarina explorant l’espai hospitalari.
Imatge cortesia de Sudansa.
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Obra coreogràfica

Tot el procés de treball va prendre la forma d’una peça de dansa realitzada col·lectivament i interpretada pels participants dels
tallers. Es va presentar al públic a l’edifici de Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge el 19 de juny de 2007.

Exposició

En paral·lel es va fer una exposició dels dibuixos de Gabriel Schmitz.

Taller de dansa al vestíbul de Consultes Externes.
Imatge cortesia de Sudansa.

Dibuixos de Gabriel Schmitz a la Sala de Rehabilitació Ocupacional.
Imatge cortesia de Sudansa.
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Una iniciativa d’una associació que és acollida per un context sanitari.

El projecte de l’associació Sudansa per desenvolupar un treball coreogràfic col·laboratiu en un context sanitari va rebre
el suport econòmic del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. El Departament
de Comunicació de l’Hospital Universitari de Bellvitge va considerar que el projecte, atès el fet que es desenvoluparia en
diferents espais de l’equipament sanitari, podria tenir un important impacte comunicatiu i ajudar a construir una imatge de
l’hospital més propera a les persones.

El projecte té una primera fase de recerca artística i una segona fase de
producció col·lectiva.

En un primer moment, el projecte se centrà en l’observació del context sanitari. D’una banda, l’objectiu era identificar les
singularitats d’aquest context des de la perspectiva del moviment del cos i les formes d’ocupar l’espai i, de l’altra, també
es tractava de concretar la metodologia de treball de la segona fase, d’acord amb la disponibilitat dels pacients, familiars i
professionals sanitaris, per tal d’anar consolidant un espai de treball propi dins de l’hospital.

La producció col·laborativa és possible gràcies a uns tallers que s’integren
en el dia a dia de l’hospital.

La col·laboració entre l’associació i els participants es concretava en tallers en els que es treballava la coreografia que es
presentaria en clausurar el projecte. En programar els tallers, les responsables van tenir en compte els ritmes i la disponibilitat
d’espais de la institució sanitària, la qual cosa va permetre aconseguir la participació activa tant dels professionals sanitaris
com dels pacients i familiars. A partir d’una primera convocatòria realitzada conjuntament amb diversos serveis de l’hospital,
es va consolidar un grup regular de treball.

El resultat final es presenta en el propi context sanitari, que es converteix
en un espai cultural.

El resultat final va ser una peça de dansa contemporània participativa que es va presentar en el propi hospital, fet que
assegurava tant el retorn a totes les persones que es van implicar en el projecte com l’impacte en el context sanitari. Alhora,
amb aquesta experiència s’obre l’oportunitat de potenciar l’equipament com un espai cultural on es poden mostrar propostes
que reflexionen, des dels llenguatges artístics, sobre la salut, el benestar, el dolor, etc.
-
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Vista general del prototip des del jardí de l’hospital.
Imatge cortesia de Josep-Maria Martín.

07.
PROTOTIP D’ESPAI PER GESTIONAR LES
EMOCIONS A L’HOSPITAL
Josep-Maria Martín
Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) i Hospital Provincial de Castelló
Castelló (País Valencià), 2005-2006

Partint d’experiències prèvies de col·laboració
entre l’EACC i l’Hospital Provincial de
Castelló, aquest projecte proposava al
centre sanitari iniciar un procés de treball
col·laboratiu amb el personal, els usuaris
i els familiars dels diferents serveis a fi de
contestar la pregunta “Com es gestionen les
emocions en aquest hospital?” Amb aquesta
qüestió es volia donar visibilitat al fet que, en
un centre sanitari, es generen constantment
situacions emocionals molt intenses,
emocions que no només afecten els pacients
i familiars, sinó també el personal sanitari en
gran mesura.

A partir d’aquí, l’artista Josep-Maria Martín
va realitzar un procés d’investigació amb
els treballadors i usuaris per tal de definir
quines són les possibles respostes a aquesta
qüestió. Un comitè format per personal de
l’hospital va servir de fòrum de discussió i va
ser l’encarregat de valorar la idea plantejada
per l’artista de construir un nou espai integrat
a l’arquitectura del centre, amb l’objectiu de
facilitar un lloc on fos possible experimentar
les emocions de forma diferent a l’habitual.
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Hospital Provincial de Castelló
Hospital que ofereix a la província serveis sanitaris públics i
privats de caràcter general i especialitzat. És un hospital de
primera línia en l’àmbit de l’activitat oncològica, oftalmològica
i de salut mental, tant pel que fa a l’assistència sanitària com
a la recerca.
EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló)
Inaugurat l’any 1999, el centre forma part de Castelló Cultural,
que depèn de la Generalitat Valenciana. És un equipament de
referència dins del camp de l’art contemporani.
Per part de l’Hospital
Olga Maroto. Coordinadora del projecte per part de l’hospital.
Pilar Peris, Ana Torres Martínez, Amalia Palacios, Eduardo
Castillo, Jaime Lloret, María Carmen Mellado, María Lanos
Peñaaranda i Mateo Asensi. Membres de la comissió
assessora i de seguiment del projecte.
Per part de l’EACC
Juan de Nieves. Director i comissari.
Els artistes
Josep-Maria Martín. Artista creador del projecte. El seu
treball es desenvolupa al voltant de la comunicació, les
relacions personals i les seves fissures. Amb les seves
peces obre un procés de reflexió i negociació on apareix
la possibilitat de posar a prova una proposta creada en
col·laboració amb aquelles persones relacionades amb un
context concret.
Alain Fidenza. Responsable del projecte artístic.
Rafa Belda i Ana D. Prades. Responsables del pla executiu i
la direcció d’obra.
Nacho Vega. Responsable del vídeo documental.
Maurice Caldera. Assistent en la producció del vídeo
documental.
-
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•
Resultats/tallers

• •
Organitzacions, institucions, entitats

• •
Persona/col·lectius de persones

Persona
Institució /
Organització
Institució/organització motiva o convida una
persona a gestionar/organitzar

Persona
Institució /
Organització
Persona motivada pertanyent a una organització/institució
que trenca o transgredeix el su paper dins l’organització
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PROCÉS DE TREBALL

Pas 1. Investigació del context (2005)

Aquesta primera fase va consistir a entrevistar les persones relacionades amb el projecte: el director de l’hospital, metges,
infermeres, psicòlegs, treballadors socials, auxiliars de cuidadors, pacients, familiars, etc. Després, es va ordenar la informació
recollida sobre el tema a treballar i es va elaborar la proposta per tal de crear un prototip d’espai dins de l’hospital on es
poguessin gestionar les emocions.

Pas 2. Procés de negociació col·laboratiu

En aquesta segona fase, l’artista va proposar a l’arquitecte Alain Fidanza i també a l’arquitecte de l’hospital el
desenvolupament conjunt del projecte. Al mateix temps, es van articular els espais per debatre l’avantprojecte amb els
diferents interlocutors anteriorment entrevistats.

Pas 3. Construcció del prototip

Es va construir el prototip en cinc espais diferenciats, tal com descriurem més endavant. L’objectiu era desenvolupar un
projecte de baix cost constructiu, d’ús lliure, polivalent, de caràcter privat i gratuït. També es va realitzar el projecte executiu,
enriquint la proposta inicial amb les incorporacions derivades d’un segon debat.

Pas 4. Planificació de l’ús del prototip (2006)

El Pla d’Usos del Prototip d’espai per gestionar les emocions a l’hospital es va dissenyar conjuntament amb el personal de
l’hospital. Es va crear així un nou servei per als malalts, familiars i personal del centre. L’exterior del prototip fou dissenyat
i construït amb una aparença volgudament provisional, amb l’objectiu de deixar obert el debat sobre la seva funcionalitat.
L’interior del prototip es va articular com un espai “assegurador”, amb un acabat neutre en forma d’estómac.

Plànol del prototip.
Imatge cortesia de Josep-Maria Martín.

Reunió de treball per debatre l’avantprojecte del prototip.
Imatge cortesia de Josep-Maria Martín.
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Prototip per gestionar les emocions a l’hospital

El prototip es va dividir en cinc zones amb diversos usos:
• L’espai programat: ubicat a la terrassa de la part exterior del primer pis de l’hospital, amb vistes al jardí interior i al costat
del pavelló d’atencions pal·liatives, destinat als malalts terminals. S’ha equipat amb mobiliari, un projector de vídeo, llibres,
revistes i un espai per cuinar, entre d’altres. Es pot utilitzar per estar en soledat o per celebrar algun esdeveniment, veure
alguna pel·lícula, etc.
• L’espai Internet: de lliure utilització, equipat amb un ordinador i connexió a Internet les 24h.
• L’espai cafè: disposa d’una màquina de cafè i infusions, obert les 24 hores i d’accés lliure.
• L’espai de convivència: situat al jardí interior de l’hospital, redissenyat i equipat amb hamaques, taules, cadires, flors, aigua
fresca, etc. Destinat a espai relacional i de trobada per als malalts, familiars i visitants, s’utilitza preferentment per a la lectura,
per escoltar música i per relaxar-se. Està connectat amb els espais descrits anteriorment.
• L’espai de la connexió urbana: situat a la façana de l’hospital i purament visual. Funciona com un reclam per indicar
l’existència del projecte a l’interior.
A part de la construcció, el prototip va estar sotmès a un període de prova de 6 mesos.

Pel·lícula documental

Es va realitzar una pel·lícula documental per tal de difondre el projecte i avaluar l’experiència. Aquest documental té una
durada de 6 hores.

Interior del prototip.
Imatge cortesia de Josep-Maria Martín.
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Existeix una proposta anterior del mateix artista que serveix de referent
tangible per a tots els participants.

Aquest projecte té com a punt de referència una proposta desenvolupada amb anterioritat per l’artista a l’Hospital SaintJean del Rosselló. A partir d’aquest projecte, el comissari Juan de Nieves, en aquell moment director de l’Espai d’Art
Contemporani de Castelló, va proposar a Josep-Maria Martín que plantegés i desenvolupés la idea inicial en el marc de
l’Hospital Provincial de Castelló. Disposar d’un referent tangible permet que totes les parts implicades comparteixin una
informació precisa sobre el que poden esperar del projecte.

Les dues institucions s’impliquen amb el mateix compromís des de l’inici
del projecte.

Cal destacar que el projecte parteix de dues institucions molt fortes, que es van implicar amb la mateixa intensitat, atès
que totes dues havien col·laborat en un projecte anterior i ja havien articulat un espai de confiança mútua. És per això que
ambdues van aportar els recursos necessaris per dur a terme un projecte tan ambiciós com aquest.

El context d’acollida participa de manera activa en el procés.

Aquest començament des de la mútua col·laboració va determinar que, tot i les lògiques resistències per part d’alguns
membres del personal sanitari davant d’un projecte artístic, el context d’acollida intervingués i participés de manera activa en
el procés de treball.

El projecte dóna resposta a una qüestió que concerneix a tots els implicats.

El projecte va ser plantejat com un procés de recerca per provar de respondre una pregunta molt específica i pensada per al
context sanitari concebut com un espai d’intervenció: “Com es gestionen les emocions a l’hospital?”

Una de les formes de participació del context es fa a través d’un comitè
format per personal sanitari.

Un dels encerts del projecte està en el fet de plantejar un procés de treball que contempla una fase de recerca prèvia en el
propi context sanitari i la posterior creació d’un espai d’interlocució i negociació. És per això que es va crear un comitè amb
personal de l’hospital, amb el qual l’artista va desenvolupar dialògicament el projecte.

El resultat del projecte s’integra en el dia a dia de l’hospital.

El fet de debatre el prototip amb el comitè sanitari va fer que el disseny definitiu i el pla d’usos acabés convertint l’espai en
una proposta que encaixava perfectament amb les dinàmiques de l’hospital. Prova d’aquesta sintonia és el fet que, malgrat
que el projecte es plantejava com una presència provisional de l’espai, encara està en funcionament a dia d’avui.
-
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Dia de la inauguració de l’exposició al Centre Cultural El Casino de Manresa (febrer 2008).
Imatge cortesia de Sinapsis.

08.
RESSONÀNCIA MANRESA
Sinapsis (Cristian Añó i Lídia Dalmau)
Idensitat i Ajuntament de Manresa.
Manresa (Catalunya), 2007-2008

El projecte Ressonància Manresa va ser
seleccionat en la convocatòria d’art públic
Idensitat 2007 per ser desenvolupat durant el
mateix any. El punt de partida d’aquest projecte
va ser la idea de filtrar i conèixer el territori de
Manresa a partir de la xarxa social que s’articula
al voltant del sistema sanitari. Es tractava de
posar en marxa una situació de treball per fer
visible a la pròpia ciutat una riquesa relacional
a la qual no paren atenció. El projecte tenia
com a objectiu construir un vehicle d’expressió
per donar veu a la complexitat de totes les
relacions i punts de vista que concorren a
l’entorn del sistema sanitari.

Finalment, aquest vehicle d’expressió es va
formalitzar en una audioguia que proposa
vuit itineraris per l’espai públic, narrats per 84
persones vinculades a l’àmbit de la salut del
municipi i que va ser distribuïda gratuïtament
pel territori.
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Artistes
Sinapsis. És una oficina de projectes i pràctiques artístiques
contemporànies que funciona des del 2006 i està gestionada
per Cristian Añó i Lídia Dalmau. Sinapsis desenvolupa i
investiga formats de mediació entre art i societat.
Idensitat
El projecte es realitza en el marc d’Idensitat, una convocatòria
d’art públic que es caracteritza per produir projectes artístics
que investiguen formes d’incidir en l’espai públic a través
de propostes creatives en relació amb el lloc i el territori des
d’una dimensió física i social.
Institucions, associacions
Els participants en la producció de l’audioguia han estat els
següents: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa,
Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Manresa, Fundació
Althaia, CatSalut, Agència Catalana de la Salut, CSAM, Club
Social/Projecte Mosaic, FUSSAM, FUB, CUAP, CAP Bages,
CAP Sagrada Família, Associació de Familiars de Malalts
Mentals, Arxiu Històric de Ciències de la Salut, Col·legi de
Metges, Laboratoris Esteve, Mútua Intercomarcal, Museu
Comarcal, Llar Residència Mutuam, AMPANS, Escola de
Cuidadors, Federació d’AAVV de Manresa, Associació
d’Afectats de Fibromiàlgia, Casal de les Escodines,
Associació de Malalts d’Alzheimer, Associació Lluita contra
el Càncer, CC. OO., Servei d’Acompanyament en el Dol,
Farmàcia Vintró.
Col·laboracions individuals
Un total de 84 persones participen en la realització de
l’audioguia.
Altres col·laboracions
La Fábrica de Carbón (Pau Tolosa i Quique López).
Tècnics de so en l’edició de l’audioguia.
Laura Casaponsa. Veu en off de l’audioguia.
-
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Resultats
3.000 audioguies distribuïdes
amb el diari local Regió7
10 punts de distribució de
l’audioguia per la ciutat
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Pas 1. Investigació del context (gener-abril 2007)

Aquesta primera fase de recerca va permetre conèixer el context de Manresa en relació amb l’àmbit de la salut a través
d’entrevistes a diferents persones. Amb una certa visió sobre el camp d’intervenció, es va procedir a pensar una proposta
específica: realitzar, de forma col·laborativa, una audioguia que proposés diversos recorreguts sobre el territori per conèixer, a
partir de la veu dels propis protagonistes, diferents aspectes de la ciutat vinculats al sistema sanitari.

Pas 2. Formalització del projecte (abril-maig 2007)

En una segona fase, van treballar en la definició i concreció dels recorreguts de l’audioguia. Finalment acaben definint vuit
itineraris. Alguns d’aquests itineraris es van construir a partir de grups de treball estables, com ara les treballadores de la
Unitat de Salut de l’Ajuntament de Manresa o bé els usuaris del Club Social del Projecte Mosaic per treballar l’àmbit de la
salut mental. D’altres itineraris es van crear a partir de col·laboracions de més baixa intensitat.

Pas 3. Enregistrament i edició (setembre 2007-gener 2008)

La tercera fase correspon al procés d’enregistrament de les veus i dels efectes que il·lustren el paisatge sonor que acompanya
cada itinerari, seguit del muntatge, l’edició, el disseny i la duplicació. El treball de muntatge és realitzat per un equip de tècnics
de so professionals.

Pas 4. Difusió i distribució (febrer 2008-abril 2008)

Finalment, les audioguies es van distribuir gratuïtament al territori a través de diverses estratègies. Els vuit itineraris sonors
resultants també es van mostrar en forma d’exposició com una de les parts d’una mostra més àmplia en el marc d’Idensitat 2007.
Aquesta exposició es descriu més detalladament en el següent apartat (Resultats).

Sinapsis visita la Fundació Privada Residència d’Avis
Sagrada Família de Manresa.
Imatge cortesia de Sinapsis.

Sessió de treball al Club Social del Projecte Mosaic per
definir l’itinerari que fa visibles alguns aspectes de la realitat
de les persones amb malalties mentals.
Imatge cortesia de Sinapsis.

Sessió d’enregistrament de l’entrevista realitzada per a
l’audioguia a Josep Trullàs, cap del Servei de Diagnòstic de
la Imatge del CAP Bages de Manresa.
Imatge cortesia de Sinapsis.

Sessió d’enregistrament de l’entrevista realitzada per a
l’audioguia al regidor de la Unitat de Salut de l’Ajuntament de
Manresa, Josep Lluís Irujo.
Imatge cortesia de Sinapsis.

Sessió de treball amb les treballadores de la Unitat de
Salut de l’Ajuntament de Manresa per definir l’itinerari que
permet conèixer algunes tasques de l’administració en
matèria de salut.
Imatge cortesia de Sinapsis.
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Audioguia Ressonància Manresa

Consta d’un mapa desplegable de la ciutat de Manresa on hi són assenyalats els vuit itineraris i d’un CD amb els arxius
sonors en format mp3 que conformen l’audioguia. A tall d’exemple, l’itinerari B descobreix la riquesa del patrimoni històric
referent a la salut de la ciutat. Conjuntament amb l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, Sinapsis va definir un itinerari que
s’atura en establiments antics i equipaments històrics i que a més narra fets del passat i les antigues formes de relació entre
els metges i els pacients. L’itinerari D, en canvi, fa visibles alguns aspectes de la realitat de persones amb malalties mentals.
L’itinerari es va crear de manera conjunta amb els participants de tallers adreçats als usuaris del Club Social.

Distribució de l’audioguia

De l’audioguia, se’n van editar 6.000 unitats, distribuïdes gratuïtament de dues maneres: el dia anterior a la inauguració de
l’exposició l’audioguia es va distribuir a través del diari local Regió7 i paral·lelament es van habilitar 10 punts de distribució
amb uns expositors repartits a farmàcies, centres d’atenció primària, l’oficina de turisme i l’hospital, entre d’altres.

Exposició

El projecte també va ser presentat en una exposició al Centre Cultural El Casino (febrer 2008), conjuntament amb la resta de
propostes participants en la convocatòria Idensitat 2007. En aquesta exposició es podien escoltar els diferents itineraris, veure
fotografies que narraven tot el procés de treball, així com accedir al bloc del projecte amb un ordinador.

Un exemplar de l’audioguia Ressonància Manresa.
Imatge cortesia de Sinapsis.

Exposició del projecte al Centre Cultural El Casino de Manresa (febrer 2008).
Imatge cortesia de Sinapsis.

Plànol dels itineraris de l’audioguia Ressonància Manresa.
Imatge cortesia de Sinapsis.
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El projecte és possible pel fet d’haver estat seleccionat en una convocatòria
d’art públic.

El projecte s’inicià en el marc d’una convocatòria-programa d’art públic (Idensitat), que premia i produeix projectes artístics
vinculats al territori, en aquest cas, a la ciutat de Manresa.

El projecte es defineix segons el context en el qual es desenvolupa.

El punt de partida, “filtrar el territori i el context social a través del sistema sanitari”, es desenvolupa a partir d’una fase de
recerca antropològica en la qual Sinapsis es connecta de mica en mica a les diverses xarxes socials del territori vinculades a
l’àmbit sanitari. Aquest procés comporta un treball important de mediació i relació amb persones molt diverses i disperses per
la ciutat. Aquest període s’allarga durant quatre mesos.

L’articulació i visibilitat dels imaginaris de la xarxa d’agents i institucions
vinculada al sistema sanitari es treballa participativament.

Una gran diversitat de persones i institucions hi van participar per donar forma a les múltiples maneres d’entendre i vincularse a la salut i al sistema sanitari. Es van combinar aportacions puntuals de persones amb treballs en grup amb una implicació
més intensa.

La durada del procés i la quantitat de persones que hi participen afavoreix un
gran suport del context local.

El projecte accedeix a diverses vies de finançament locals gràcies a l’alta participació i nombre de xarxes implicades durant el
procés, així com al fet que la Regidoria de Salut va reconèixer el valor d’un projecte artístic pel seu grau d’impacte. El projecte
s’acaba incloent en el PAM (Pla d’Acció Municipal) com una acció pedagògica de cara a la ciutadania per afavorir alguns dels
seus objectius, entre ells explicar el funcionament i la complexitat del sistema sanitari, amb la particularitat que a l’audioguia
aquests aspectes són narrats per la pròpia ciutadania.

Les formes de donar visibilitat al procés i al resultat final impliquen formats i
canals de distribució molt variats.

El projecte utilitza diversos mitjans de comunicació i estratègies de visibilitat durant tot el procés, més enllà de l’exposició
com a resultat final. Per exemple, un bloc anava narrant, en format diari, el procés de treball i unes targetes de visita,
pensades com a element de difusió del projecte i del bloc, es van anar repartint entre la gent entrevistada. El diari local Regió7
en va fer un seguiment i se’n va fer ressò en diferents articles, a banda de distribuir més de 3.000 exemplars de l’audioguia el
dia anterior a la inauguració de l’exposició. També es van posar distribuïdors de l’audioguia a diferents punts de la ciutat, com
ara centres d’atenció primària, hospitals, farmàcies i l’oficina de turisme.
-
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CONSIDERACIONS GENERALS

Tot i que en altres espais de la publicació ja hem apuntat quins són els motius que ens han fet decidir proposar el concepte
d’itinerari (pàg. 12), en aquesta introducció reunim i ampliem un seguit de consideracions a tenir en compte en la lectura dels
sis itineraris que descrivim tot seguit.
Els itineraris proposats es basen en l’anàlisi qualitativa dels processos de treball desenvolupats en els vuit projectes artístics
descrits en aquesta publicació i són una eina pràctica per a la planificació, gestió i anàlisi de projectes col·laboratius.
Els itineraris són un banc de recursos que es complementa amb la Caixa d’eines inclosa al final del llibre. Volen oferir a l’usuari
un ajut en sintonia amb la diversitat de situacions i pràctiques reals a les quals s’enfrontarà i no pas un receptari tancat com
seria el cas d’una proposta de manual de bones pràctiques.
L’objectiu és que els itineraris siguin una eina flexible i dinàmica, que funcionin com un full de ruta multidimensional que no
conté fórmules per solucionar problemes o receptes per aplicar mecànicament, sinó més aviat coordenades per construir
espais de col·laboració, oportunitats per desenvolupar els potencials implícits en el context on es treballa i línies d’acció per
dissenyar i desenvolupar els projectes.
Volem que sigui un recurs mal·leable i adaptable a cada punt de partida particular, segons cada context, cada situació, tenint
en compte variables com ara els recursos humans, les implicacions institucionals, el grau de participació o el finançament
disponible.
Els itineraris es conformen com una xarxa d’elements interrelacionats que s’afecten mútuament i se sustenten els uns als
altres. Segons cada projecte i cada context, varia la geometria que articula i defineix, tant la seva interrelació com la seva
rellevància en el procés de treball. És per això que cal evitar plantejar projectes amb el repte d’assolir la perfecció en un, dos
o tots els itineraris: Assenyalen vectors de creixement en moltes direccions i no llistons d’excel·lència o bones pràctiques que
cal assolir.

Cada itinerari es presenta amb la següent estructura:
• Introducció descriptiva

És la introducció descriptiva a l’itinerari i uns elements clau que en forma d’accions estructuren la seva dimensió i caràcter.

• Potencials i perills

Des de la perspectiva pròpia de cada itinerari, analitzem com pot evolucionar la relació entre els agents participants i el
context al llarg de tot el procés i què pot significar per a tots els implicats. Aquestes línies de desenvolupament que canalitzen
l’itinerari són descrites a través de les seves possibilitats i oportunitats, dels potencials i de les seves debilitats i febleses,
els perills. Aquestes línies de treball que assenyalen un itinerari possible sempre estan en relació amb dimensions d’altres
itineraris, de tal manera que el desenvolupament d’un itinerari n’afecta i en reforça d’altres.

• Recomanacions pràctiques

Recomanacions que aporten una dimensió més pragmàtica, que faciliten la comprensió de l’itinerari i aporten alhora unes
primeres eines per a la seva aplicació real.

• Exemples

Il·lustren cadascun dels itineraris a partir dels projectes artístics descrits amb anterioritat. D’una banda, es presenta un text
que vincula els continguts de l’itinerari amb aquells projectes que exemplifiquen amb més encert algun dels aspectes del
mateix i, de l’altra, també s’il·lustra a través d’un mapa visual on hi podem veure el desenvolupament de l’itinerari i la seva
gestió dels potencials i perills en tres moments claus d’un projecte específic.
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• L’ús dels itineraris i la Caixa d’eines a l’inici del procés d’un projecte facilita calibrar les diverses complexitats i oportunitats
en la implementació i gestió del projecte en aquell context concret. Permet fer-ho compartint amb altres agents aquest
procés de planificació o si més no que tots puguin veure com els pot afectar el desenvolupament del projecte. Amb aquesta
informació es poden prendre decisions que prioritzin els esforços i els recursos en relació amb els punts forts i febles que
presenta el punt de partida de la proposta.
• Exemple: En el moment d’iniciar un projecte, l’entitat artística impulsora, de petites dimensions, es planteja que el potencial
que pot desenvolupar en aquest moment del procés està en relació amb la capacitat de crear una xarxa de relacions amb
altres persones i entitats per participar conjuntament en el projecte (IT 2). La relació que estableix amb les institucions
sanitàries en un principi és força tangencial, però suficient perquè els facilitin l’accés a més persones del context sanitari.
Després de sis mesos de treball, el projecte permet consolidar un capital social prou important perquè les relacions
institucionals (IT 1) tinguin un altre equilibri de forces, i aleshores el projecte rep un nou impuls en termes de finançament i
reconeixement. Aquest fet facilitarà la definitiva implicació de mitjans locals per a la difusió i, per tant, es reforçarà la dimensió
de reflexió i treball amb els imaginaris de la salut del projecte (IT 6).

Eina per analitzar i avaluar el projecte

• Els itineraris i la Caixa d’eines ajuden a avaluar un projecte durant el procés o bé un cop ha finalitzat i serveixen per realitzar
una anàlisi des de dins del projecte o un assessorament extern.
• Podem analitzar i avaluar en quin moment del projecte ens trobem, quina és la visió que cadascuna de les entitats i dels
agents participants té sobre el procés i quines oportunitats i perills es presenten. Ajuden a treballar amb una visió més integral
i complexa de les nostres pràctiques tenint en compte que els processos de llarg recorregut presenten moments àlgids i
decaïments que cal gestionar.
• També podem utilitzar els itineraris com una eina per a l’avaluació i anàlisi d’un projecte ja finalitzat i poder entendre així com
s’ha desenvolupat, quins elements han entrat en joc de forma positiva i quins no han estat beneficiosos. Això permet corregir
plantejaments i estratègies per a una proposta futura o per la seva continuïtat en el mateix context.
• Exemple: En un projecte que ja està en la seva part final de desenvolupament, quan s’està pensant en el producte final i
en tots els elements que acompanyaran aquest producte (un catàleg, una pàgina web, uns pòsters, uns vídeos, etc.), podem
aprofitar per avaluar els mitjans i les formes de representació dels participants (IT 4), és a dir, preguntar-los si se senten prou
representats i convidar-los a opinar i a participar en la decisió sobre la forma d’estar representats en el resultat final. Gràcies
a aquesta avaluació, possiblement siguin rectificades algunes de les idees inicials sobre els formats dels resultats finals i
siguin proposades formes més en sintonia amb els participants, fet que reforçarà l’itinerari de la participació eficaç (IT 2). Si
els participants se senten més implicats gràcies a aquests reajustaments, acostuma a passar que col·laboren de manera més
activa en la difusió del projecte en el propi context. Com més arrelat està un projecte en el context on es desenvolupa, més
viable és (IT 3), i això n’afavoreix la continuïtat.
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Itinerari.1
RELACIONS ESTRUCTURADES ENTRE INSTITUCIONS

En tota situació de col·laboració acostuma a haver-hi relacions de poder implícites que s’evidencien en el projecte. La situació
ideal és aquella en la qual es produeix un equilibri de poder entre les institucions participants, fet que permet desenvolupar el
projecte sense distorsions que dificultin la col·laboració.
Estructurar la relació suposa conjugar les expectatives, visibilitzar els compromisos adquirits, preveure quins seran els
mecanismes de treball i ser conscients del conjunt de negociacions i d’intercanvis necessaris en l’àmbit institucional.
En els projectes col·laboratius és molt important estructurar la col·laboració entre les institucions per tal de trobar aquest
equilibri en la gestió i la coordinació.

Elements clau de l’itinerari

• Assegurar relacions equilibrades entre les institucions participants i compromisos reals. Posar en comú les diferents
motivacions de cada institució per tal que es faci efectiu un suport de totes les entitats implicades en el projecte.
• Treballar compartint els espais de gestió i coordinació del procés encara que això signifiqui cedir quotes de poder per part
de les institucions i dels agents implicats.
• Plantejar projectes que impliquin la col·laboració d’estructures, institucions o plataformes consolidades tant de l’àmbit
artístic com del sanitari.

Potencials de l’itinerari

• Mediació amb el context més eficaç
Una bona relació institucional comporta un millor accés al context sanitari i als seus agents i per tant una mediació més
eficaç. Això permet pensar un projecte més adaptat al context d’acollida i que el procés de treball tingui un valor afegit i no
pas que sigui un destorb. També facilita una gestió del projecte més compartida, fet que redunda en una integració fluïda
entre estructures institucionals.
• Intercanvi i multiplicació de recursos
Cada una de les institucions aporta a l’altra un nou capital simbòlic que li permet tenir accés a nous recursos. De manera
més evident en termes de finançament, tenint accés totes dues a nous tipus de patrocinis i subvencions, però també per
tenir accés a metodologies de treball diferents, a altres contextos i imaginaris que poden complementar les formes de treball i
gestió pròpies.
• Major impacte públic i difusió del projecte
Les pràctiques artístiques en el context sanitari serveixen com a espai de presentació i difusió pública que amplia de forma
significativa els públics captius de les institucions artístiques i diversifica alhora les estratègies de difusió a l’entorn de la salut
pública.
• Multiplicació d’impactes en les institucions
En els projectes col·laboratius, el treball entre dues institucions serveix per crear un efecte d’ampliació en els possibles
beneficis i impactes del projecte en les dues al mateix temps. Les institucions sanitàries potencien el seu capital social, les
seves xarxes i la seva relació amb el context comunitari al qual dóna servei. La institució artística, alhora, pot desenvolupar
projectes en contextos específics, tot assajant maneres diferents de relació amb la societat i amb públics diversos. A partir de
la col·laboració entre les dues institucions, es creen representacions complexes del treball sanitari i es proposen noves formes
de treballar en cada institució.
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• Relacions asimètriques.
Es poden produir relacions desequilibrades entre els participants del projecte, ja sigui per un interès o implicació desigual o
bé perquè una de les parts té un major control sobre el projecte. També pot passar que una de les parts tingui uns interessos
en el projecte que no ha compartit i distorsionin el procés. Aquestes circumstàncies limiten la complexitat i riquesa de
col·laboració i minven l’intercanvi potencial.
• Reconeixement desequilibrat del projecte o del seu impacte
Pot passar que el projecte sigui molt reconegut per una de les institucions participants i l’àmbit al qual pertany (per exemple
en l’àmbit sanitari), però que no es valori en l’altre, l’àmbit artístic. Aquest reconeixement desigual es pot donar en la recepció
del projecte en un mateix equipament, tenint molt d’impacte, per exemple, entre els pacients i poca valoració en el personal
sanitari.
• Emergència de resistències constants o precarització de la relació amb el context sanitari o artístic
Si el projecte no té prou legitimitat per part de la institució del context sanitari o artístic, o bé hi ha una falta de mitjans o
recursos humans durant el procés de treball, ens podem trobar amb contínues resistències per part d’alguns dels participants,
una implicació lleu o una manca de confiança en l’impacte del projecte, elements que poden arribar a frustrar tot el procés de
treball.
• Desacords entre institucions sobre les aportacions i beneficis
Si en el seu moment no es van concretar i acordar els diversos recursos i mitjans de mediació que s’aportarien per fer
possible la intervenció i quins serien els beneficis que espera tenir cada institució implicada, a mig procés es pot fer palès un
desacord que dificulti o fins i tot paralitzi el projecte.
• La responsabilitat última recau en un cap de turc
Un projecte pot ajudar a fer visible alguna de les mancances d’una institució. Pot passar que en comptes d’aprofitar
l’oportunitat per analitzar críticament les pròpies deficiències a la llum de les dificultats aparegudes durant el projecte, es
responsabilitzi l’artista o un altre treballador i se’l converteixi en un cap de turc.

Recomanacions pràctiques

• Buscar un soci legítim amb qui col·laborar i triar l’artista adient per al projecte, fer-ne el seguiment i la mediació.
• Triar un soci amb prou entitat que, a banda de permetre presentar-se en el context sanitari amb el suport d’una institució, hi
participi implicant-se en la planificació i el desenvolupament.
• Posar per escrit els interessos, les expectatives, els objectius generals, els compromisos de treball i els recursos que hi
destinaran al projecte cadascun dels participants.
• Assegurar-se que els interlocutors participants tenen capacitat de prendre decisions en nom de les institucions que
representen i que coneixen prou bé el context de treball com per proposar estratègies de mediació eficients.
• Programar sessions de treball conjuntes per planificar i per fer una avaluació contínua del procés de treball.
• L’artista ha de visibilitzar i comunicar quin tipus de pràctica realitza i fer-ho de manera comprensible a fi d’assegurar que els
altres participants puguin entendre el projecte.
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El projecte Hearing voices, Seeing Things (pàg. 29) és un exemple de treball entre dues institucions, una de cultural, la
Serpentine Gallery, i una altra de sanitària, el NELMHT. El projecte afavoreix l’aprenentatge entre ambdues parts al mateix
temps que permet que aflorin les capacitats i els recursos que pot aportar una institució o l’altra per mitjà dels tallers que
realitzen els artistes i els múltiples resultats (exposicions, esdeveniments i publicacions en el centre d’art).
Aquest projecte també ens mostra com aquesta relació pot generar formes orgàniques de gestió i treball si se separen i
coordinen les capacitats i coneixements com un grup de treball. La multiplicació dels impactes del treball i dels capitals
(artistes, gestors, comissaris i múltiples tallers en contextos sanitaris) mostren una col·laboració institucional molt clara i
transparent, amb diverses fases i produccions diverses per part de les institucions molt assentades.
En aquest sentit, en el panorama estatal podem trobar aquesta relació de benefici i intercanvi en projectes com el Prototip
d’espai per gestionar les emocions a l’hospital (pàg. 59), que vincula un hospital de Castelló amb la proposta del centre d’art
de la ciutat. Així s’acaba construint un espai de gestió d’emocions i de relacions alternatives amb els pacients de l’hospital.
També en el projecte Ressonància Manresa (pàg. 71), que partint d’un projecte d’art públic (Idensitat 2007), promou una
relació directa amb diverses xarxes i l’administració pública de la salut en el context.
En tots aquests projectes es genera una permeabilitat de les dimensions culturals i sanitàries i un major impacte públic.
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RELACIONS ESTRUCTURADES ENTRE INSTITUCIONS
Una lectura pràctica en tres moments a través de
HEARING VOICES, SEEING THINGS (pàg. 29)

Negociacions
El fet que siguin dues institucions consolidades i que
hi hagi un bon punt de partida amb un acord sòlid i
un intercanvi real de recursos fa possible que des del
principi hi hagi una bona mediació en els contextos
de treball. Sally Tallant i Jaqueline Ede dissenyen
conjuntament el projecte. La primera assumeix la
coordinació artística i la segona proposa i gestiona la
participació dels contextos sanitaris i de les persones
que col·laboren en els tallers.
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Ede
gestora del
projecte
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Negociacions
Jaqueline Ede tenia molta experiència en el camp
de la salut i volia provar de treballar amb artistes per
experimentar altres maneres de fer dins del NELMHT.
És per això que busca la col·laboració d’institucions
artístiques que legitimin un projecte basat en
l’art dins de l’àmbit sanitari i li donin una validesa
institucional.
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Sally
Tallant
directora

Jaqueline
Ede
gestora del
projecte

Dept. d’Educació i
Programes
d’Art Públic
NELMHT
consorci
sanitari

Serpentine Gallery
centre d’art
contemporani

NELMHT
consorci
sanitari

1

Potencials i perills
Des del context sanitari hi ha la voluntat d’articular
una relació de treball amb la institució artística
que sigui equilibrada. Gràcies al fort compromís
institucional assolit per les dues entitats, es
pot desenvolupar una bona gestió del projecte
que garanteixi una col·laboració fluïda entre les
institucions implicades i una perspectiva de treball a
llarg termini.

2

Potencials i perills
Cada institució se’n beneficia, ja que es planifica una
col·laboració amb uns objectius i una aportació de
recursos clara des del principi. El NELMHT aporta
els recursos socials i l’accés a la xarxa sanitària,
la Serpentine Gallery els seus recursos des de
l’àmbit artístic i la capacitat de buscar finançament,
de manera que els recursos i els capitals es
multipliquen.
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3

Negociacions
La fase final del procés implica coordinar els
interessos respectius en relació amb els mitjans
de presentació a utilitzar i el tipus d’impacte públic
que es vol aconseguir: s’organitza una exposició,
s’edita un catàleg i es realitzen diverses accions a
la Serpentine Gallery. S’aconsegueix gran afluència
de nous públics i de les persones participants en els
tallers o relacionades amb l’àmbit sanitari.

Serpentine Gallery

Exposició
Participants
Artistes
Públics
Publicació d’un
catàleg
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Centre d’art
contemporani

ThinkArts.
Programa
d’art i salut

NELMHT
consorci
sanitari

3

Potencials i perills
Hi ha un major impacte dels recursos invertits.
Gràcies als impactes institucionals, les dues
coordinadores poden millorar la seva situació dins
de la institució. Sally Tallant aconsegueix la gestió
d’un projecte molt complex dins de la Serpentine
Gallery i Jaqueline Ede posa en marxa la plataforma
de treball ThinkArts dins del NELMHT, des d’on
pot desenvolupar projectes artístics en el context
sanitari.
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Itinerari.2
PARTICIPACIÓ EFICAÇ

Des de la perspectiva d’aquest itinerari, una participació eficaç és aquella que té la virtut d’afegir més qualitat a la pràctica
col·laborativa, és a dir, que fa que sigui més viable i sostenible, que aporta un major grau de diversitat de mirades, les quals al
seu torn afavoriran una representació de la realitat més rica i complexa.
En aquest sentit, el projecte ha d’establir els mecanismes oportuns i les formes més convenients de relació amb el context i
entre els participants per tal que les diverses persones implicades aportin les seves capacitats en cada moment, segons el
seu desig i amb el màxim de poder de decisió sobre el sentit de la seva participació.
És per això que com a pràctica col·laborativa és important assegurar que els diferents agents que hi participen puguin,
regularment o en determinades ocasions, decidir o negociar les formes de participar. L’eficàcia de la participació rau en el fet
d’estar atents a qui hi participa, com i on ho fa.
La participació és un mitjà de treball que té entre els seus objectius reflectir en el resultat final la diversitat de veus i
sensibilitats que l’han feta possible.

Elements clau de l’itinerari

• Aconseguir unes formes de participació flexibles i adaptades a les circumstàncies del context d’intervenció. Entendre els
diferents modes en què es pot articular la participació, així com els temps, espais i graus en què es pot concretar, adaptant-se
a les diferències entre les institucions, les persones, les agrupacions, els comitès, etc.
• Reconèixer quins factors determinen la participació de les persones, com ara expectatives de beneficis, però també les
seves capacitats, interessos i contextos.
• Dissenyar els mecanismes i les formes de participar en els projectes segons les capacitats i interessos de les persones i
institucions que vulguin col·laborar.
• Ampliar i consolidar la participació tenint en compte dues condicions: obrir l’espectre de participants a nous col·lectius i
plantejar els mecanismes participatius de tal manera que s’afavoreixi la continuïtat de les col·laboracions en el futur.

Potencials de l’itinerari

• Major grau d’imbricació i impacte en un context
Una participació eficaç fa que el projecte afecti i posi en contacte una major diversitat de persones i es desenvolupi més
treball en xarxa, la qual cosa permet que el projecte assoleixi una consolidació i penetració més gran en el context sanitari i
n’augmenti i diversifiqui, així, l’impacte.
• Millora de la difusió i viabilitat futura
Una estructura de treball més participativa multiplica les relacions entre persones i aporta més canals de difusió del projecte.
Alhora, el fet que el context participi en les formes de treball que s’implementen en el procés assegura major viabilitat.
• Augment dels recursos i grau d’implicació del context
La participació eficaç comporta que augmenti el nombre de participants i beneficis alhora que s’intensifiquen les relacions
institucionals. Tot plegat genera un vincle més intens del projecte amb el context i fa que la participació es converteixi
en un multiplicador dels recursos als quals té accés el projecte, ja sigui pel context ja sigui per les noves oportunitats de
finançament que apareixen. Com a efecte de la mateixa intensificació, les relacions dels participants comporten una major
implicació i, per tant, el seu compromís augmenta i el projecte esdevé més eficient.
• Continuïtat del projecte gestionat des del context sanitari
Un projecte de participació eficaç comporta un major arrelament del projecte en el context i un aprenentatge institucional,
elements que augmenten les possibilitats de la continuïtat de l’experiència més enllà dels seus impulsors inicials. L’autonomia
o sostenibilitat pot prendre en alguns casos la forma d’un programa integral sustentat pel context.
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• Pensar en la participació en abstracte, com una pràctica sense limitacions, exempta de dificultats o conflictes.
Moltes vegades la participació és vista des d’una certa concepció abstracta, com un procés net i sense dificultats, sense
considerar-ne els conflictes i negociacions que impliquen. Ben al contrari, és molt necessari entendre els límits i mecanismes
de la participació, per identificar a qui s’inclou i a qui s’exclou en cada projecte i, per tant, decidir a qui i com fer extensiva
aquesta participació a altres col·lectius o persones.
• Pensar la participació com a resultat final i no com a mitjà de treball
El fet d’aconseguir un procés que en algunes de les seves fases és participatiu ja sembla justificar un projecte. La participació
és una eina de treball, és a dir, és una clau per generar una pràctica col·laborativa de més qualitat. No hauria de plantejar-se,
per tant, com un objectiu, com per exemple quan es pensa que la solució a un problema és que molta gent participi en un
esdeveniment o situació. En aquest cas parlaríem de participació, però entendríem que no és eficaç.
• Entendre la participació des d’una perspectiva quantitativa i no qualitativa i tenir en compte només certs impactes
en detriment d’altres
Cal considerar la participació tenint en compte no només el nombre de persones activades o influenciades, sinó els graus
i formes dels processos participatius. És important no caure en valorar només les xifres i analitzar també els graus de
participació i de quina manera afavoreix futures continuïtats o les impedeix. Per exemple, un grau intensiu de participació amb
un grup reduït pot, en un futur, estendre la participació en fer de node multiplicador.
• La participació de molts agents comporta més temps i negociacions i que no es pugui arribar a l’acció
Fer més complexa la participació implica una major planificació estratègica i institucional. En aquests casos la gran quantitat
de persones que s’han de mobilitzar i l’elevat nombre de passos i negociacions institucionals que s’han de dur a terme per
gestionar el projecte poden frenar i dificultar el pas a l’acció i la concreció del projecte.
• Un grau d’intensitat i de negociació menor per l’elevat nombre de participants
És important gestionar el grup de participants i els processos per assolir compromisos de treball entre tots i assegurar que
no es perd la intensitat en la col·laboració i l’intercanvi de coneixements. Com més participants hi hagi, més difícil i costós és
assegurar aquests nivells d’implicació.
• Generació de conflictes per tenir expectatives diferents
Si els participants no comparteixen uns interessos comuns pel que fa al projecte, la diversitat d’expectatives pot acabar
generant conflictes i desacords en les formes en què cada agent hi ha participat i s’ha beneficiat del projecte.

Recomanacions pràctiques

• Gestionar el projecte des del principi assegurant que els espais i temps de participació es defineixen col·laborativament amb
el context i els seus agents.
• Pensar en l’eficàcia de la participació, tenint en compte el que pot aportar cadascú i quins són els mecanismes que s’han
d’activar en cada cas per propiciar-la: espais de comunicació, dinàmiques de grup, definició col·lectiva de rols i tasques, etc.
• Fer visible quin paper té cada agent dins del projecte. Es tracta de treballar amb mapes de la participació i amb diagrames
de les jerarquies que evidenciïn els diferents nivells de participació.
• En la gestió i realització del projecte, considerem participants tant artistes com gestors, comissaris, mediadors del context,
personal sanitari i personal que col·labora en els projectes, no només els autors del treball i els participants en tallers. Tots són
agents actius de la participació.
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La participació eficaç l’exemplificarem a través de dos projectes. Un és el Prototip d’espai per gestionar les emocions a
l’hospital (pàg. 59). És significatiu el procés participatiu dut a terme per dissenyar el prototip amb l’ajuda del personal sanitari.
El procés planteja primer una anàlisi dels interessos i necessitats mitjançant grups de treball, per després dibuixar el futur pla
d’usos de l’espai. Al mateix temps, es garanteixen els recursos econòmics i els recursos humans (com per exemple destinar
una treballadora, una assistent social, com a responsable i coordinadora del projecte). Aquests recursos són possibles gràcies
al tipus de metodologia participativa emprada durant el procés de treball que es va consolidant com un mecanisme intrínsec a
llarg termini.
El segon projecte que volem esmentar en aquest itinerari i que contempla una alta capacitat participativa és Echoes Down
Corridors (pàg. 41), tant en l’aspecte qualitatiu com quantitatiu. Observem que la participació es consolida perquè és entesa
com una eina a llarg termini i es potencia fruit de la xarxa d’agents que entren a treballar en el projecte. Un fet concret és
la col·laboració directa amb els encarregats d’un sindicat associat al consorci sanitari, el sindicat UNISON. Aquesta relació
permet construir uns mecanismes participatius molt diversos, ja que el sindicat coneix de ben a prop la comunitat de la zona.
Per tant, afavoreix l’objectiu de treballar la memòria individual i col·lectiva que planteja el projecte i construir el futur arxiu.
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Itinerari.2
PARTICIPACIÓ EFICAÇ
Una lectura pràctica en tres moments a través del
PROTOTIP D’ESPAI PER GESTIONAR LES EMOCIONS A L’HOSPITAL (pàg. 59)

1

Negociacions
El centre d’art encarrega a l’artista un projecte que
prengui com a punt de partida una proposta que
ja havia desenvolupat en un altre indret. L’artista
l’adapta a les circumstàncies de l’Hospital Provincial
de Castelló, el qual participa aportant recursos
humans i econòmics i mitjançant perquè l’artista
tingui contacte i accés als usuaris, el personal i els
espais de l’hospital.

2

Negociacions
L’artista realitza una sèrie d’entrevistes a diverses
persones de l’hospital. La mediació dins de
l’equipament es realitza a partir d’un comitè integrat
per treballadors que permet una participació
diversificada de les persones. A més a més, el
comitè recull una àmplia varietat d’informació,
objectius comuns i diferents de les persones
participants.
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director
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EACC

Hospital
Provincial de
Castelló

1

Potencials i perills
Aquest projecte és possible gràcies a la implicació de
l’hospital, que aporta els mitjans per aconseguir una
participació eficaç. A més a més, les expectatives
són reals i concretes, perquè existeix un precedent
del projecte, fet que evita generar expectatives
molt diferents o una participació basada en criteris
quantitatius.
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Potencials i perills
El projecte pot adaptar-se al context hospitalari
gràcies a l’ajuda del comitè i a la metodologia
emprada, basada en les entrevistes. El projecte evita
pensar en la participació com a resultat i treballa
metodologies participatives a partir del comitè per
construir la primera maqueta del prototip.
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3

Negociacions
S’estableix un espai de debat per dissenyar el
prototip i la planificació dels seus usos futurs
a l’hospital. D’aquesta manera els participants
planifiquen el seu impacte posterior en el context.
Això comporta que l’hospital destini una persona per
gestionar-ne els usos.

Document del pla
d’usos del prototip

JosepMaria
Martín

Comitè

artista
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Potencials i perills
El desenvolupament del projecte està assegurat
per mitjà d’aquesta metodologia participativa, que
provoca l’adaptació, el creixement i l’impacte a llarg
termini del prototip dins de l’estructura de l’hospital.

Professional
sanitari encarregat
de la gestió del
prototip
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Itinerari.3
VIABILITAT I SOSTENIBILITAT A CURT, MITJÀ I LLARG TERMINI

Entenem la viabilitat aplicada a un projecte col·laboratiu com la capacitat de gestionar equilibradament les aportacions de les
institucions participants i del propi context d’intervenció, ja siguin els recursos humans o altres capitals (econòmics, socials,
simbòlics, institucionals o de mediació) des d’un criteri d’eficiència a curt termini.
La sostenibilitat, d’altra banda, l’entenem com la capacitat de continuïtat i manteniment d’una pràctica o projecte a mig i
llarg termini, més enllà dels seus primers objectius i els seus resultats immediats, en les seves possibilitats i impactes futurs.
D’aquesta manera és possible perllongar els projectes en els contextos o àmbits de treball i generar programes estables i
línies d’actuació institucionals més enllà de la participació en accions puntuals.
La viabilitat i la sostenibilitat, a la pràctica, són dos factors que es gestionen en espais i temps diversos, amb projeccions
a curt, mitjà i llarg termini i atenent als recursos i capitals que cal treballar en cada cas. És decisiu tenir en compte aquests
factors en el mateix procés de gestació del projecte i planificar per assegurar-ne la projecció a llarg termini.

Elements clau de l’itinerari

• Tenir presents els recursos socials i humans del context i els diversos capitals que aporten tots els participants.
• Gestionar amb realisme aquests recursos en relació amb els temps i els espais i comprendre l’impacte del projecte a llarg
termini.
• Treballar la continuïtat del projecte a partir d’aquells elements que poden esdevenir multiplicadors socials o que ens
ajudaran a produir plans i estratègies de viabilitat a llarg termini.
• Planificar amb objectius específics i generals i amb diversos temps per assolir-los. Definir objectius de primer ordre (que
responen a la viabilitat del projecte en la seva concreció) i de segon ordre (que responen a la sostenibilitat en un futur).

Potencials de l’itinerari

• Obertura de vies de treball futures, de relacions noves i de programes de treball més enllà dels projectes de
col·laboració
La sostenibilitat suposa anar més enllà de planificar projectes d’intervenció específica i dissenyar programes a llarg termini
amb estratègies que afectin no només el context, sinó també les polítiques institucionals. S’obre així la possibilitat de
desenvolupar altres formes de relacions, com ara convenis o programes marc, i diverses vies de treball, com ara exposicions
temporals, artistes en residència i processos de recerca, entre d’altres.
• Afavorir la incorporació i modificació del projecte a partir de les aportacions del context d’acollida
Aplicar criteris de sostenibilitat comporta entendre els projectes com a propostes obertes que interaccionen amb el context
sanitari i els seus recursos (professionals, metodologies, imaginaris i altres coneixements experts) per fer modificacions dels
plantejaments inicials o proposar nous projectes.
• Construcció de noves xarxes de treball, fonts de recursos i nous formats de treball en el context comunitari
La sostenibilitat i viabilitat suposen identificar oportunitats de treballar amb xarxes i altres estructures que ens obrin al seu
torn la possibilitat d’incorporar nous recursos al projecte. Alhora, afavoreix que les institucions implicades reforcin el treball en
xarxa impulsant una experimentació en les metodologies i formes de treballar en els seus entorns socials que pot ajudar-les a
obrir-se i nodrir-se del context.
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Perills de l’itinerari

• Frustració per marcar objectius molt ambiciosos que no s’arriben a acomplir
En molts projectes es proposen metes tan ambicioses o tan a llarg termini que és impossible arribar a cap resultat concret
ni impacte apreciable en el propi context. No s’assoleixen els objectius específics ni es poden experimentar els resultats del
projecte.
• Morir d’èxit o cremar el projecte
Pot passar que un projecte que hagi tingut molt d’èxit no pugui afrontar una següent edició a causa d’un excés
d’expectatives. També pot succeir que es cremi el projecte, que arran d’uns primers resultats prou visibles es vulgui fixar el
format sense donar-li temps a madurar i acabi convertit en una fórmula que impossibilita assajar altres metodologies de treball
o que sorgeixin altres projectes.
• Passar per un context sense obrir vies futures de col·laboració o, encara pitjor, cremant per endavant les
possibilitats de qualsevol altre tipus de treball
És important identificar les oportunitats que es presenten i quines són les formes de viabilitat futura de les formes de
col·laboració que es poden establir. Per això cal ser curós i no esgotar les xarxes socials i els contextos imposant ritmes
molt frenètics, formes no equilibrades de treball o no disposant dels mitjans per fer una avaluació conjunta o desenvolupant
projectes puntuals. Es corre el risc de generar frustració i tancar les vies de col·laboració per a intervencions futures.
• Aplicar el criteri de sostenibilitat i viabilitat des d’una perspectiva parcial, només en termes econòmics o en
determinats aspectes dels capitals del projecte
Pot passar que els projectes es gestionen emmarcats en conceptes econòmics de producció, però no contemplen els
capitals socials o de mediació d’altres agents del context, ni per exemple els temps de negociació necessaris per entendre
els recursos humans o els elements multiplicadors del projecte. Si no es fan visibles els recursos que signifiquen les persones
dels contextos i els capitals socials que aporten o poden aportar, no es poden gestionar des de criteris de sostenibilitat.
• Sobrevalorar el component artístic del projecte com si fos el mitjà més eficaç per aconseguir-ne la viabilitat i no
entendre’l en un marc complex d’elements imbricats
De vegades es tendeix a emfatitzar la capacitat “messiànica” de l’art i el seu paper de revulsiu amb capacitat de transformació
social del context d’acollida i no es té en compte ni les pròpies capacitats transformadores del context ni el complex marc de
treball, on tan important és la part artística com la gestió i mediació o el paper de les institucions i les persones participants.
• Pensar en la sostenibilitat del projecte com la consolidació d’un fórmula que es pot anar repetint
La sostenibilitat d’un projecte no vol dir repetir fórmules d’èxit a manera de receptes en les quals es conjuguen uns elements
de gestió i de planificació, sense tenir en compte noves realitats o canvis en el context de treball. És important assenyalar que
l’èxit d’un projecte en un context pot ser un fracàs en un altre o si es realitza l’any següent.

Recomanacions pràctiques

• Fer pressupostos realistes, que identifiquin adequadament i per endavant els capitals i recursos aportats per part de totes
les institucions implicades.
• Realitzar planificacions que calibrin el temps necessari per a la mediació i la relació amb el context, la investigació prèvia
necessària, la producció i la presentació i avaluació de resultats i d’impactes.
• Legitimar el capital social dels agents o mediadors clau del context que estiguin implicats en el projecte, fet que assegura
que puguin fer la mediació en condicions i que el projecte sigui viable i sostenible.
• Articular un bon sistema de comunicació interna i pedagògica entre les persones relacionades i difondre el treball realitzat,
en diferents llocs i a través de diversos mitjans, discursos i materials.
• Introduir avaluacions participatives amb totes les persones com a mecanismes integrals en el procés de treball: diaris, blocs,
tallers de debat, DAFO amb diversos grups d’experts... Aquestes avaluacions han de ser processuals i han d’incloure diverses
esferes del projecte (vegeu les eines d’avaluació de projectes a la Caixa d’eines).
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El Projecte artístic al Royal Aberdeen Children’s Hospital (pàg. 53) funciona com a exemple de projecte amb un alt grau de
sostenibilitat. Des del seu origen, la investigació i el treball s’articulen a través d’estructures organitzatives que han funcionat
en el passat: per a la recerca de finançament compten amb l’ARCHIE Foundation; per a l’organització i la gestió del treball
amb els artistes, hi trobem el RACH Arts Group, fundat en el marc del propi consorci sanitari; i PACE afavoreix la creació de
nous programes artístics i la recerca de recursos. A més a més, com que el projecte planteja el disseny d’un futur hospital
pediàtric, les fases de treball es planifiquen a llarg termini. Això permet anar adaptant, generant i consolidant totes aquestes
estructures organitzatives, necessàries per a la viabilitat i la continuïtat orgànica de la proposta. En aquest sentit, hi ha un
segon projecte, Perceptions of Pain (pàg. 47), que mostra clarament una viabilitat a llarg termini des del moment en què
s’estén com un projecte d’investigació i espai de tallers artístics per generar noves formes d’experimentar el diagnòstic amb
pacients, de manera que els recursos i les xarxes de relació amb el context provenen majoritàriament de l’àmbit sanitari. En
darrer terme també destacaríem un altre projecte que demostra un alt grau de sostenibilitat, el Prototip d’espai per gestionar
les emocions a l’hospital (pàg. 59), gràcies a la seva capacitat d’inserir-se i funcionar autònomament a l’hospital i gràcies al fet
d’aconseguir els acords necessaris per gestionar el seu ús per part del mateix personal sanitari.
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VIABILITAT I SOSTENIBILITAT A CURT, MITJÀ I LLARG TERMINI
Una lectura pràctica en tres moments a través del
PROJECTE ARTÍSTIC AL ROYAL ABERDEEN CHILDREN’S HOSPITAL (RACH) (pàg. 53)

1

Negociacions
Jackie Bremner proposa integrar intervencions
artístiques a l’arquitectura i al disseny d’espais del
nou hospital. És per això que realitza tallers amb
infants i visita diversos centres per investigar models
anteriors que li serveixin d’orientació en el disseny,
la gestió i l’estructura necessaris per a un projecte a
llarg termini.

2

Negociacions
Jackie Bremner funda el RACH Arts Group per
gestionar la integració de projectes artístics al nou
hospital. Contracta un arquitecte independent
que dissenya l’edifici. Jackie ha de cedir la gestió
i coordinació dels projectes a PACE, amb més
experiència professional. Així aconsegueix més
recursos econòmics de l’Scottish Art Council. A més
a més, constitueix l’Archie Foundation amb l’objectiu
d’assegurar l’aportació de recursos econòmics
de l’hospital. Tot això fa possible que s’acompleixi
la primera fase del projecte: la construcció i la
integració dels projectes artístics en els espais
públics del centre sanitari.
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Es dissenya
una
programació
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Potencials i perills
La primera fase se centra a concretar els objectius i a
analitzar a partir d’altres experiències prèvies similars
les possibles formes de gestionar el projecte d’acord
amb paràmetres de viabilitat segons el context en
què s’ha de construir l’hospital.
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2

Potencials i perills
El projecte s’estructura mitjançant una primera fase
en què l’eficàcia en la gestió permet obtenir diversos
recursos i aconseguir la implicació d’organitzacions
de suport.
La gestió se centra en primer lloc en la construcció
de l’hospital i després en la integració dels projectes
artístics. Per a la segona fase, el projecte compta
amb la col·laboració de PACE, que ajuda a crear un
marc de treball que garanteixi la sostenibilitat del
projecte.
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3

Negociacions
En una segona fase, el programa d’intervencions
artístiques continua en espais interiors de l’hospital
per mitjà d’un equip autònom del propi centre
sanitari, en el qual ja no hi és la Jackie Bremner.
S’estableix com un programa estable dins del
context del Royal Aberdeen Children’s Hospital.
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Potencials i perills
El projecte, en aquesta segona fase i gràcies al
fet de proposar una estructura estable de gestió,
planteja futures vies de treball obertes a altres
col·laboracions. Això possibilita la producció de
noves propostes independents del projecte inicial
i afavoreix, per tant, el caràcter sostenible de tot el
procés.
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Itinerari.4
LA PRODUCCIÓ COL·LABORATIVA D’IMAGINARIS:
VISIBILITAT I REPRESENTACIÓ DEL PROCÉS I FORMATS DE PRESENTACIÓ FINAL
Tot procés de treball que arriba a un final planteja la qüestió de comunicar-ne els resultats als seus possibles receptors.
Aquest itinerari planteja una sèrie de consideracions al voltant d’aquesta qüestió, però des de la perspectiva específica de les
pràctiques col·laboratives.
Anem per parts. La primera qüestió gira al voltant de què volem fer visible als públics. Només el resultat final del projecte o
també el propi procés de treball, la mediació i les aportacions dels participants?
Una segona qüestió té a veure amb els formats que cal emprar per articular aquesta visibilitat. Per exemple, pot ser un bloc,
un diari, fotografies, un arxiu sonor, un vídeo, etc. Serien el que també anomenem formats de presentació.
Una tercera qüestió està en relació amb la pregunta de qui representa el que mostrem als públics. S’hi senten representats els
participants del projecte o només expressa el punt de vista de l’artista?
Les qüestions de la representació i narració del projecte també han de formar part de la pràctica col·laborativa i, per tant,
les persones i institucions implicades han de participar en el procés per decidir com es fa públic i com s’explica el projecte,
posant d’aquesta manera en un mateix pla de treball participatiu les qüestions de representació i visibilitat i d’altres com la
mediació, la gestió i la producció del projecte.
La qüestió de la visibilitat i la narració del projecte ha de ser integral, incloure tota la complexitat del projecte i representar la
diversitat i especificitat de cada context i situació i no limitar-se només al resultat del procés.

Elements clau de l’itinerari

• Treballar els formats de presentació i la representació com a part integral del projecte.
• Visualitzar de manera múltiple les aportacions de cadascun dels participants al llarg de tot el procés.
• Fer servir diversos mitjans i espais per difondre els projectes, de tal mena que es conjuguin maneres alternatives i
diversificades de difusió i comunicació. És a dir, intentar construir relats polifònics dels projectes.
• Entendre els diversos rols de cada agent pel que fa a qüestions de representació i narració i conjugar maneres alternatives i
diversificades de difusió i comunicació del projecte.

Potencials de l’itinerari

• La representació polifònica és més legítima envers el procés col·laboratiu i mostra l’intercanvi produït
Una forma adient de presentació d’un projecte col·laboratiu ha de mostrar el seu caràcter multifacètic i recollir la diversitat de
veus que han participat i les diferents narracions i textos que n’han sorgit.
• El procés col·laboratiu per donar visibilitat al projecte permet un procés de capacitació recíproca entre artistes i
participants
Les formes en què es representa el projecte també han de ser treballades col·laborativament i els participants han d’estar
implicats en els processos de producció de les narratives que després donaran visibilitat al projecte. En aquests espais de
treball cada una de les persones col·labora d’acord amb els seus coneixements, en un procés de capacitació recíproc entre
artistes implicats i participants. És important donar visibilitat a aquest aprenentatge recíproc en què tothom actua alhora de
mestre i alumne.
• Integració de les formes de visualitzar i comunicar el projecte amb el context
Integrar diverses formes de comunicar i visualitzar el projecte i mostrar-ne els resultats i les narratives articulades d’acord
amb diversos interessos i punts de vista del context permet, per una banda, que es reconegui el capital aportat per cada
participant i per l’altra mostrar el context en tota la seva riquesa. De resultes d’això és possible aconseguir una major
implicació del context d’acollida i una major sostenibilitat.
• El treball amb diverses plataformes de difusió i comunicació produeix una informació més accessible i potencia la
pedagogia del projecte, tant de cara al context d’actuació com amb altres contextos.
El fet d’utilitzar diferents formats (un bloc amb imatges del procés, una petita revista amb entrevistes, presentacions
públiques, etc.) i narratives (la veu de l’artista, dels participants, de grups de pacients, dels professionals, de les institucions,
etc.) per explicar el projecte afavoreix una comunicació més directa i que la informació circuli de manera més fluïda i amb més
eficàcia. Això reforça el caràcter pedagògic i permet una aproximació complexa que pot funcionar com a estudi de cas o com
a exemple per començar a treballar en un altre context.
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• Els participants han estat exclosos de les decisions d’edició i producció de continguts i no se senten representats
pel resultat final o la manera en què s’explica el procés
La producció dels formats de visualització s’ha de fer incloent els col·laboradors en la presa de decisions. D’aquesta manera
podem evitar produir un efecte de rebuig sobre el resultat final a causa de la falta de comunicació o malentesos sobre les
formes finals de presentació i representació dels participants.
• Emfatitzar la figura de l’artista com l’heroi protagonista del projecte
Els formats artístics no col·laboratius tendeixen a emfatitzar la figura de l’artista o artistes com un heroi que capitalitza
el protagonisme i el capital creatiu del projecte alhora que difumina la importància de les aportacions del context social i
dels participants. En els projectes col·laboratius, cal evitar les narracions que reprodueixen aquest esquema disminuint la
representació dels contextos o, simplement, neutralitzant-la.
• Formats narratius elitistes o relacionats només amb el món de l’art
De vegades es produeixen relats elitistes, amb un llenguatge molt codificat i de difícil lectura i comprensió per part dels
participants i del públic en general. Pel fet d’estar relacionats amb termes i discursos propis del món de l’art, el públic al qual
finalment es dirigeixen és limitat i específic.
• No entendre l’ètica de la col·laboració i instrumentalitzar la participació
En el procés col·laboratiu, tots els participants són entesos com a agents actius portadors d’un coneixement vàlid i, per tant,
s’impliquen en la negociació dels valors i la producció dels interessos compartits que configuren el projecte. Si el projecte
només articula mecanismes per representar la participació sense haver desenvolupat un espai col·laboratiu de qualitat que
faciliti la seva escolta, aleshores l’està instrumentalitzant.
• Exaltar el conflicte o la resistència, sense arribar a l’acció o a unes premisses de col·laboració que serveixin per
negociar el projecte o avaluar-lo críticament
Quan se sobrevaloren les situacions de conflicte i es converteixen en material de treball, sovint es posa tot l’esforç a
representar-lo i es desaprofita l’oportunitat de treballar-lo des la pràctica col·laborativa. Aleshores es produeix només
l’exaltació del conflicte i es visualitza la incapacitat de generar vies de negociació en comptes de produir nous coneixements,
metodologies o inclús un nou plantejament del projecte després d’haver avaluat críticament la situació de partida.

Recomanacions pràctiques

• No delimitar anticipadament els formats de treball i tenir en compte les seves potencialitats, el context i els mitjans
disponibles.
• Utilitzar formats diversos de narració i representació més enllà del catàleg o el text d’artista/comissari.
• Implementar espais de treball que fomentin el debat i la discussió amb les persones implicades en el projecte per tal que
participin en el procés d’edició dels materials, tant sobre el procés com sobre els resultats finals.
• No caure en relats entusiastes sobre la col·laboració o la participació i intentar assenyalar-ne els punts forts i febles en
relació amb el projecte.
• Evidenciar les dificultats i les resistències que apareixen en el procés amb l’objectiu de mitjançar i buscar solucions
estratègiques.
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El projecte Echoes Down Corridors (pàg. 41) constitueix una estructura oberta de treball sobre la idea d’un arxiu, permetent
una àmplia gamma d’espais de relació, tallers, agents i mitjans, de manera que promou una articulació constant de diverses
persones i capacitats en el projecte. A més a més, el fet de plantejar un arxiu col·lectiu obert, sense un format de treball
determinant sinó més aviat múltiple (DVD, pàgina web, catàleg i exposició), va permetre anar integrant successivament els
materials produïts, generant una representació polifònica del procés. Aquesta s’estengué a moltes dimensions del projecte,
com per exemple el disseny compartit del catàleg i el DVD.
Ressonància Manresa (pàg. 71) també és un projecte que demostrà una gran capacitat i integració d’espais de treball i formes
de col·laboració alternatives, tant en les entrevistes com en la producció dels itineraris, els tallers, la difusió i la producció
de l’audioguia final en un CD. D’aquesta manera, les formes de representació s’establiren de maneres molt dialogades. En
aquest sentit, també el treball Outside-in. Navigating the Hospital (pàg. 35) intentava apropiar-se de diversos mitjans de
representació, alternant la poesia, la imatge, les entrevistes, les converses i altres elements, com a punts de treball per poder
construir espais de relació que finalment representessin altres formes de percebre el context sanitari.
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Itinerari.4
LA PRODUCCIÓ COL·LABORATIVA D’IMAGINARIS:
VISIBILITAT I REPRESENTACIÓ DEL PROCÉS I FORMATS DE PRESENTACIÓ FINAL
Una lectura pràctica en tres moments a través de
ECHOES DOWN CORRIDORS (pàg. 41)

2

Negociacions
Lime decideix quins tallers es faran i el sindicat
fa la mediació per promoure que els treballadors
aportin materials i hi participin. Cada taller implica
la col·laboració de membres diversos del context
i crea representacions sobre el passat a partir de
diferents tècniques (tallers de vídeo, d’escriptura, de
fotografia, etc.).

Commonword
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Negociacions
Lime treballa amb el sindicat UNISON per gestionar
el projecte. Aquesta col·laboració implica que, per
una banda, es té accés als materials dels arxius i
recursos propis del context professional sanitari i,
per l’altra, es treballen conjuntament les formes de
representar i fer visible el projecte.

P
PE LA
M R N
E E R TE
H NT MÒ EP GE
O O R R N
SP R IA E U
IT N A C SE N
AL L O N P
S S A L·L TA RO
N EC R L JE
TI T A C
C IV
TE
S A

1

Diversos
artistes

col·lectiu
d’escriptors

Tallers per
recuperar la
memòria oral i
visual dels antics
hospitals

Escriptura
Lime

organització
cultural

UNISON
sindicat

Fotografies i vídeos
Personal
sanitari

1

Potencials i perills
A partir del treball amb el sindicat, l’objectiu general
és la construcció d’una memòria col·lectiva de tots
els col·lectius i persones usuaris de l’hospital. La
col·laboració amb el sindicat es construeix de forma
ètica en plantejar espais de treball comuns i dirigir-se
als seus membres a través d’una participació directa.
Lime intenta evitar que s’instrumentalitzi la seva
participació i per això els inclou en el procés en tant
que autors del treball resultant.

2

Usuaris dels
hospitals

Usuaris del
consorci
sanitari

Potencials i perills
La coordinació de Lime i l’estructura de treball
és molt flexible i s’adapta als col·lectius que
col·laboren i les seves diferents formes de participar
i tipus d’aportacions que poden fer. Els mitjans de
representació i les diverses tècniques i disciplines
utilitzades es plantegen en relació amb les demandes
i les capacitats dels col·lectius participants.
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Negociacions
El desenvolupament dels resultats finals del projecte
(un CD-ROM, un catàleg i una exposició final) es
realitza de forma col·laborativa i oberta a qualsevol
dels participants. Lime coordina el procés i fa
tasques de mediació per a la producció d’aquests
elements a través de reunions obertes per negociar
els formats finals.

S
PR ’AC
U
A
I N OD B
FI RE S F UÏ EN
D NA SU OR NT
IV L L M
ER S TA A
SO PL TS TS
S UR
AL
S
I

3

Catàleg i CD-ROM

3

Quadre i
fotografies

Potencials i perills
El potencial d’una plataforma de treball com la que
plantegen, en tant que espai de mediació, és la de
possibilitar la construcció d’un relat sobre la memòria
col·lectiva a partir d’un procés més democràtic i que,
per tant, n’assegura el caràcter polifònic. Així mateix,
la quantitat i la diversitat de col·lectius participants i
de formats finals de representació comporten més
canals de difusió i un major impacte. No obstant
això, per aquesta mateixa diversitat, el perill rau en la
dificultat de gestionar i tancar el procés de producció
dels resultats finals.

Exposició
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Itinerari.5
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Itinerari.5
CULTURES DEL TREBALL SANITARI I ARTÍSTIC.
DE LA DIFERÈNCIA A LA COL·LABORACIÓ.
La relació de col·laboració entre l’àmbit sanitari i l’artístic suposa un treball d’interacció constant entre professionals diversos
entre els quals cal establir els mecanismes necessaris per poder construir cultures de treball compartides. L’articulació
d’aquest espai de col·laboració comporta entendre aquesta situació en tant que oportunitat per a l’aprenentatge i l’intercanvi
de sabers entre camps professionals. Es posen en comú diferents metodologies i coneixements, de tal manera que els
diversos professionals, experts i agents actius han de construir aquest procés d’aprenentatge col·laboratiu a partir de la
posada en diàleg de diferents competències professionals i àrees de coneixements.

Elements clau de l’itinerari

• Promoure l’intercanvi d’experts per tal de reflexionar sobre els dos àmbits, el sanitari i l’artístic, però sense solapar o
disminuir l’especificitat de coneixements de cada camp, sinó oferint una mirada diferent.
• Fomentar projectes innovadors en els quals s’experimenta amb altres formes de treball i on participen professionals de
diverses àrees que entenen el projecte com un procés d’aprenentatge col·laboratiu.
• Treballar i mitjançar les resistències i conflictes que sorgeixen en la interacció entre cultures de treball diferents tot
reconeixent la diversitat en les formes de gestió, els ritmes de treball i les metodologies emprades.
• Aprofitar el projecte per crear un banc de recursos sobre metodologies i coneixements específics de la pràctica artística que
estigui integrat en el treball sanitari.

Potencials de l’itinerari

• Capacitar els professionals per aplicar formes de treball més horitzontals
La col·laboració entre diversos professionals s’articula per mitjà de grups o comitès en els quals participen tant diversos
professionals sanitaris, com persones de la comunitat d’usuaris o del territori on dóna servei la institució. Aquests espais
de treball fomenten projectes més flexibles en les seves formes de coordinació i gestió, amb relacions més fluïdes i més
democràtiques.
• Articular el treball sanitari amb unes noves formes de relació amb el context social que s’han creat a partir de les
xarxes socials i de la participació d’experts locals
La construcció de comitès d’experts locals, entesos com aquelles persones que coneixen des de dins les relacions i
circumstàncies que caracteritzen un territori, assegura la generació de mitjans eficaços per treballar amb el context social
on està ubicat el centre sanitari. Això facilita l’extensió i multiplicació dels impactes, promou la legitimació de coneixements
invisibles o no legitimats i un enfortiment de les relacions amb les diverses xarxes socials i col·lectius del territori.
• Entendre les resistències i les diferències entre cultures com una oportunitat de treball i espai de col·laboració
En comptes d’eliminar-les o relegar-les a un segon pla, cal tractar-les i representar-les amb diversos mecanismes i entendre
que són una part integral del procés de col·laboració. Explicitar els conflictes, les debilitats i les fortaleses de cada projecte
ajuda a repensar-lo i enriquir alhora els contextos d’actuació.
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Perills de l’itinerari

• Manca de reconeixement des de les diverses cultures del treball o de sabers diversos
El fet que un projecte no construeixi vies d’interrelació entre cultures de treball del camp cultural i el sanitari pot portar a una
incomprensió dels impactes i resultats del projecte, limitant la capacitat de treball o fins i tot bloquejant els processos per la
manca d’interès dels professionals implicats.
• Impossibilitat d’aconseguir espais de mediació entre diversos professionals
La fase de diagnosi en un projecte és necessària per entendre les diferències i fer-les visibles, sempre i quan donin pas a
accions i pràctiques de col·laboració amb uns mínims punts d’acord i interessos comuns. Si aquests mínims no s’assoleixen,
pot ser molt difícil continuar el projecte en aquell context específic.
• Comitès amb interessos molt particulars o discursos molt culturals o científics
Un perill és que es desdibuixin les virtuts i potencials del treball amb els comitès. Pot passar que perdi el seu caràcter
interdisciplinari i acabi tenint una posició o molt científica o molt cultural, o bé que representi només la posició d’una sola
persona, deixant de banda els interessos generals del grup, el qual no té l’oportunitat de fer un debat obert. De vegades els
representants dels comitès poden presentar-se com a únics interlocutors i acaben per fer prevaler el seu interès personal.

Recomanacions pràctiques

• Crear comitès interdisciplinaris per gestionar i coordinar el projecte. Per exemple, treballar amb comitès d’experts locals
i experts d’altres disciplines: científics, artistes, agents del context, pacients, mediadors socials, o treballar amb projectes
d’investigació entre diversos professionals.
• Treballar amb els nodes i les xarxes socials de cada institució: col·legis, sindicats, mediadors, agents actius, entitats, etc.
• Construir equips de treball en el context sanitari amb experts locals del territori que facin d’intermediaris i treballin amb els
artistes i col·laboradors.
• Promoure l’intercanvi de coneixements i tallers entre els agents participants en el projecte.
• Fomentar espais de formació amb projectes específics (cursos, debats, presentacions, tallers, etc.) per construir o identificar
els espais de mediació entre professionals.
• Treballar sempre amb les coordinacions o direccions i no personalitzar el projecte en delegats o representants. Llavors és
possible assegurar la circulació de la informació i l’existència d’una pluralitat de formes que facin comprensible el projecte des
de diverses dimensions: la gestió, l’administració, la direcció, els serveis socials, la producció artística, el camp professional
sanitari, etc.
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Perceptions of Pain (pàg. 47) és un projecte que prova d’incidir en les formes de relació entre la pràctica mèdica i la cultural
per mitjà de la fotografia i que té en compte la col·laboració i l’assessorament constant de les clíniques de tractament del
dolor, ja que pretén impactar en les formes de relació i mediació amb el pacient mitjançant mecanismes alternatius com ara la
fotografia. El fet que el projecte, a més a més, es justifiqui i hagi tingut una investigació pilot, reforça la capacitat d’impacte en
el context sanitari, ja que s’ha validat i posat a prova com una forma alternativa de comunicar el dolor per part dels pacients.
Aquesta mateixa relació la podem veure en el treball de l’associació Sudansa, en Quant de temps fa que som aquí? (pàg. 65),
quan, a través de la dansa contemporània i els tallers amb pacients i personal sanitari, intenta promoure altres formes de relació
entre els propis professionals i també amb els pacients. Alhora vol visualitzar altres coneixements a l’entorn del propi cos i les
formes en què es mou i ocupa l’espai. Aquest aspecte també és un dels eixos clau del projecte Prototip d’espai per gestionar
les emocions a l’hospital (pàg. 59), ja que precisament intenta replantejar altres formes relacionar-se i utilitzar els espais en el
context sanitari, en aquest cas vinculant el treball de les emocions a un espai dissenyat específicament per a això.
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CULTURES DEL TREBALL SANITARI I ARTÍSTIC.
DE LA DIFERÈNCIA A LA COL·LABORACIÓ.
Una lectura pràctica en tres moments a través de
PERCEPTIONS OF PAIN (pàg. 47)

1

Negociacions
L’artista Deborah Padfield i el Dr. Charles Pither es
plantegen integrar la fotografia en la consulta mèdica
com una eina innovadora per a la millora de la
comunicació entre els pacients amb dolor crònic i els
metges. L’artista pren com a punt de partida la seva
pròpia experiència com a pacient amb dolor crònic.

2

Deborah
Padfield
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Pain Unit

artista

Pacients

artista

clínica

Deborah
Padfield

Negociacions
Deborah Padfield desenvolupa tallers de fotografia
amb un grup de pacients de la clínica a partir dels
quals produeix un catàleg i una exposició que
s’exposarà a la mateixa clínica i posteriorment
itinerarà per altres institucions sanitàries. Tant el
catàleg com l’exposició mostren els diàlegs i els
debats durant les sessions treball, a partir dels
quals l’artista volia establir una relació entre les
sensacions de dolor i la capacitat de les fotografies
de reflectir-les.

Charles
Pither
metge

Tallers de fotografia
Fotografies sobre la
representació del dolor

Guy’s and St
Thomas’ Trust

clínica

Nous tallers
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Potencials i perills
Charles Pither és un professional del context sanitari
que estava interessat a buscar formes alternatives
de comunicació amb els pacients. Té predisposició
a articular imaginaris alternatius i experimentar
amb metodologies de treball noves i més eficaces.
Un perill latent en aquest tipus de situació és que
no es desenvolupi un espai prou horitzontal de
col·laboració i l’artista que promou o produeix els
materials generi representacions només d’acord amb
els seus interessos.
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hospitals
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1

Exposició
de les
fotografies

Potencials i perills
Els tallers amb les fotografies permeten legitimar
formes alternatives de comunicar el dolor crònic
dels pacients: s’innova mitjançant altres mètodes
professionals de treball tant en la forma de
relacionar-se amb les persones ateses, com en la
col·laboració de l’equip mèdic amb l’artista.
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3

Negociacions
Es realitza un estudi pilot sobre l’ús i l’eficàcia de
les fotografies creades en els tallers amb pacients
d’altres clíniques durant les seves consultes. Per
tant, el context sanitari s’apropia del treball i el prova
en altres contextos professionals.

Estudi pilot
de l’impacte
de les fotografies
Publicació
d’un catàleg

Professionals
del món sanitari
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3

Potencials i perills
L’estudi pilot posa a prova la metodologia del
projecte des del punt de vista del seu impacte
professional, avaluant-lo així com a mètode
innovador, i es legitima en diversos camps
professionals, però sobretot en el sanitari. L’estudi
difon el projecte i els seus impactes en altres fòrums
i plataformes de difusió com ara congressos, textos
d’investigació, programes de ràdio, etc.
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Itinerari.6
CAPACITAT DE REFLEXIONAR SOBRE LA COMPLEXITAT DELS CONTEXTOS I ELS
SEUS IMAGINARIS. LA DIMENSIÓ ARTÍSTICA DEL CONTEXT SANITARI.
Les pràctiques col·laboratives concreten el seu potencial artístic tant en el treball de reflexió entorn el context específic on
realitzen el projecte, com en la implicació d’aquest mateix context en aquesta tasca.
Aquest treball esdevé crític en primera instància perquè té com a objectiu identificar i posar en relació, d’una banda, les
polítiques institucionals que regulen l’especificitat de cada context gràcies a unes maneres de fer particulars i les disciplines i
sabers associats o els imaginaris institucionals que, tot i ser invisibles, articulen la vida d’una institució a través de creences,
discursos i conceptes compartits per tothom. I, de l’altra, els imaginaris sobre la salut i el sistema sanitari que manegen
individualment les persones que conformen el teixit social al qual el context sanitari dóna servei.
En segona instància, aquestes pràctiques tenen un potencial crític perquè els projectes artístics fan visible tots aquests
imaginaris en forma d’unes imatges i relats que evidencien la complexitat i la diversitat del context. Alhora –i aquesta és la
clau de la pràctica artística col·laborativa– obre aquesta representació de la realitat a la multiplicitat d’aquelles veus, discursos
i imaginaris que normalment no tenen visibilitat. D’aquesta manera s’enriqueix el context i la institució amb l’aportació de
noves lectures sobre els mateixos imaginaris, la incorporació d’altres coneixements i formes de treballar.

Elements clau de l’itinerari

• Fer difusió del valor de la pràctica artística com a procés de recerca que articula una mirada diferent sobre el context
sanitari, amb altres sabers, metodologies i formes de relacionar professionals, usuaris i societat.
• Donar visibilitat als diferents imaginaris que sobre la salut es construeixen des de la societat, ja siguin institucions,
professionals, persones usuàries o la resta de la societat, així com construir altres formes o pràctiques de relació entre ells.
• A fi de bastir una mirada més complexa sobre el context sanitari, posar en relació la seva especificitat amb les estructures
socials i les temàtiques globals que afecten el conjunt de la societat.
• Treballar el potencial dels equipaments i serveis sanitaris com a espais culturals.
• Crear un espai per a la participació i coresponsabilitat dels ciutadans en la construcció dels imaginaris de la salut.

Potencials de l’itinerari

• Generar canvi en les institucions i els imaginaris que manegen sobre si mateixos o el context.
La introducció d’agents exteriors a la institució i la possibilitat d’activar situacions que permetin donar veu a professionals que
normalment no la tenen, permet visibilitzar diferents mirades que en circular conjuntament conformen un espai crític en relació
amb el context sanitari. Un indicador del treball cultural realitzat està relacionat amb el canvi o transformació que es genera en
cada institució, ja sigui des de les pràctiques, els sabers, les formes de col·laboració o les maneres de treball generades en la
col·laboració.
• Construir altres formes de pensar els imaginaris sanitaris i les relacions amb altres pràctiques socials.
És important que aquesta relació crítica també tingui un resultat tangible, en les maneres de redimensionar o connectar els
problemes del dia a dia del context sanitari amb temes globals i generalitzables de la societat, partint d’allò local i treballant
amb allò global i així relacionar la complexitat de les pràctiques sanitàries dins d’estructures socials més grans.
• Democratitzar el control de la producció d’imaginaris i expandir el camp de treball de la institució art, desplaçant
l’artista del seu rol de productor al d’articulador de situacions col·lectives productores d’imaginaris.
L’artista no pot tenir el control en la producció d’imaginaris apareixent com l’únic agent expert i capaç d’utilitzar els mitjans
corresponents. La producció ha de plantejar-se des del treball amb altres institucions i produccions alternatives en formes
més participatives i inclusives per tal de treballar col·lectivament els diversos imaginaris.
• Mostrar els projectes en els seus diferents contextos i produir pràctiques col·laboratives genera nous públics i
formes de comunicació dels imaginaris amb una clara funció pedagògica respecte a les institucions.
El treball col·laboratiu produeix una nova informació i coneixement, que és potencialment susceptible d’obrir formes
alternatives de comunicar la pràctica sanitària, de generar altres usuaris o persones interessades i de relacionar-se amb
altres contextos. Quan una pràctica és produïda i presentada, s’activa un coneixement col·lectiu que mostra una forma de
pedagogia institucional en la qual les diverses institucions o agents aprenen del context.
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Perills de l’itinerari

• Interaccions entre el context sanitari i l’artístic poc rellevants i sense conseqüències reals
De vegades, malgrat que existeixen compromisos explícits o interessos comuns, no es donen els elements necessaris per a
l’intercanvi de posicions des dels camps de la sanitat i la cultura, ja que es sustenten en elements formals del treball artístic o
són massa complaents amb els imaginaris sobre la salut, sense intervenir més reflexivament en el context.
• Legitimar imaginaris ja construïts o dominants en comptes d’abordar-los críticament
Ben sovint la pràctica artística pot convertir-se en un servei de legitimació de certs imaginaris en tant que no els qüestiona
o els emfatitza reforçant els prejudicis i les mentalitats ja consolidades, en comptes de proposar altres sabers o formes de
relació.
• Ometre el potencial reflexiu de la pràctica artística i la seva capacitat per produir nous imaginaris
En alguns projectes, el perfil de l’artista es presenta reduït a la figura d’expert en mitjans de representació o tecnològics, fet
que el situa en la categoria de tallerista o tècnic, és a dir, com a especialista en tècniques de visualiat, tot ignorant la seva
capacitat per aportar una mirada reflexiva al context.
• Artista com a geni o bohemi dins d’un context sanitari
Una pràctica fallida en les estructures de col·laboració entre les dues cultures de treball pot comportar un reforçament de la
figura de l’artista com a creador bohemi, geni inspirat que desenvolupa una pràctica elitista i no comprensible.

Recomanacions pràctiques

• Planteja el projecte com una pregunta o sèrie de preguntes que es formula la institució i que s’han de respondre
conjuntament amb el context (agents, comunitats del territori…) per mitjà del projecte.
• Articula aquesta pregunta en relació amb altres agents del context i amb altres possibles qüestions/problemàtiques que
sorgeixin de la quotidianitat.
• Planteja el teu projecte com una investigació i treball de camp per respondre les qüestions que s’han plantejat, definint-lo
com un dispositiu de generació de coneixement i de procés de treball.
• Planteja el coneixement que aporta el teu projecte tenint en compte els diferents resultats i a partir de les possibles
pràctiques alternatives que aquest pot obrir dins de les institucions.
• El projecte ha d’incloure estratègies tant de comunicació com de difusió i metodologies de treball que posin en circulació les
diferències i punts de contacte de cada imaginari, és a dir, de la concepció de la institució o del context sanitari.
• Treballa tenint en compte com l’altre construeix els seus conceptes sobre el camp de la sanitat i el camp artístic i com es
pot treballar amb ells atenent les diferències detectades.
• Fer recerques específiques al voltant de l’eix temàtic que el projecte desenvolupa i detectar si existeixen professionals i
xarxes al voltant d’aquest tema en la institució o el territori per tal de poder col·laborar amb ells.
• Fer espais de trobada (tallers, debats, taules de discussió) per treballar els imaginaris diversos que afecten la institució
sanitària i el seu context de tal forma que es puguin identificar la diversitat d’imaginaris posats en acció, com afecten la
societat en general i com estan estructurats en els diversos contextos de treball on es portarà a terme la col·laboració.
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Exemple de l’itinerari 6

El treball amb els imaginaris s’estructura de forma polifònica en el projecte de Ressonància Manresa (pàg. 71), ja que intenta
presentar el conjunt de xarxes i connexions inviables de la trama urbana i social de la ciutat que ens parlen d’altres persones,
d’imaginaris sobre la salut i d’altres històries, relacions, connexions i recorreguts que es poden estructurar dins de la ciutat.
En aquest sentit, el projecte reflexiona sobres les formes de coneixement i els agents implicats que construeixen la salut en
l’àmbit social i cultural, treballant l’art com una investigació que promou la producció d’imaginaris alternatius. El projecte
incideix en la complexitat de capes, narratives i històries associades al teixit de la ciutat des d’una mirada diferent a les
relacions sanitàries. D’altra banda, Outside-in. Navigating the Hospital (pàg. 35) intenta aproximar-se al treball dels imaginaris
de la salut a partir de les relacions socials i espaials que demarquen els dissenys dels hospitals i, per tant, intenta mostrar
altres formes de veure i de relacionar-se dins d’aquests espais. Projectes com aquests dos descrits, així com també el de
Quant de temps fa que som aquí? (pàg. 65) o el del Prototip d’espai per gestionar les emocions a l’hospital (pàg. 59), també
proven d’influenciar en les formes o les metodologies de treball sobre la salut, intentant oferir formes alternatives o canvis en
les institucions a través del treball sobre els imaginaris de la salut.
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Itinerari.6.1
CAPACITAT DE REFLEXIONAR SOBRE LA COMPLEXITAT DELS CONTEXTOS I ELS
SEUS IMAGINARIS. LA DIMENSIÓ ARTÍSTICA DEL CONTEXT SANITARI.
Una lectura pràctica en tres moments a través de
RESSONÀNCIA MANRESA (pàg. 71)

2

Negociacions
La mediació de la Regidoria de Cultura, com un
dels promotors de la convocatòria d’Idensitat, que
produeix el projecte, posa en contacte Sinapsis
amb la Unitat de Salut de l’Ajuntament, els quals
introdueixen els artistes en la xarxa d’agents i
institucions vinculades al sistema sanitari i a partir
dels quals poden tractar d’identificar el conjunt
d’imaginaris locals que el defineixen.

Negociacions
La producció de l’audioguia (en format CD) inclou
diversos itineraris que representen les veus i els
imaginaris sobre la salut segons diversos agents
locals i en relació amb diferents espais de la ciutat.
Les diverses rutes presenten una xarxa social
invisible sobre la salut i s’organitzen per temàtiques
globals incloent diversos agents i espais.
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1

Potencials i perills
El treball de camp permet articular diferents tipus
d’imaginaris i donar visibilitat a agents no reconeguts
en el sistema sanitari de la ciutat. Els objectius
del projecte no parteixen tant dels interessos dels
artistes com del context. Els artistes no treballen
com a talleristes, sinó com a investigadors amb una
perspectiva crítica sobre els imaginaris de la salut.

2

Potencials i perills
Per mitjà de l’audioguia es democratitza la producció
d’imaginaris i els seus espais, ja que recull les
diverses mirades i complexitats pròpies del sistema
sanitari, de la salut i de les persones participants.
S’intenta evitar que el projecte o els artistes
instrumentalitzin el context per projectar-hi una
visió aliena i per això s’adapten a la xarxa local i les
seves mediacions a l’hora de triar les persones que
entrevistaran.
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Negociacions
Es representen i es distribueixen els testimonis
recollits a partir de la producció, exposició i difusió
de les audioguies en punts específics de la ciutat.
Les audioguies, que recullen els diferents testimonis,
es posen en circulació a través de diferents canals i
punts de distribució específics en la ciutat.
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Potencials i perills
La presentació del projecte en diferents contextos i
amb diversos mitjans i plataformes permet incidir en
la població local i en les xarxes amb les quals s’ha
treballat. La instrumentalització de la participació per
part d’una institució s’evita gràcies a una distribució
diversificada i al treball a partir de múltiples
interessos i xarxes de la ciutat.
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Itinerari.6.2
CAPACITAT DE REFLEXIONAR SOBRE LA COMPLEXITAT DELS CONTEXTOS I ELS
SEUS IMAGINARIS. LA DIMENSIÓ ARTÍSTICA DEL CONTEXT SANITARI
Una lectura pràctica en tres moments a través de
OUTSIDE-IN. NAVIGATING THE HOSPITAL (pàg. 35)

1

Negociacions
L’AiH contracta dos artistes per explorar el tema de
la “navegació” (circulació) de les persones en els
hospitals com una investigació en procés. L’encàrrec
del treball se centra a reflexionar sobre la cultura
quotidiana de l’hospital a partir de les relacions
socials als espais sanitaris.

2

Negociacions
Els artistes investiguen l’espai sanitari mitjançant
entrevistes als usuaris dels hospitals, les quals
donen peu a la producció d’uns mapes conceptuals
que serveixen d’eines per explorar els diferents
imaginaris de les persones i treballar d’altres
maneres els espais de l’hospital i, per tant, les
relacions que s’hi estableixen.
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1

Potencials i perills
El valor de l’art es presenta com una investigació
experimental i com un espai reflexiu sobre un
problema molt concret de l’hospital: la dificultat
de circulació de les persones. El projecte pretén
legitimar altres formes de pensar i d’experimentar
els espais sanitaris, sense haver de responsabilitzar
totalment els artistes de l’impacte del seu treball a
causa del seu caràcter experimental.

2

Potencials i perills
A partir de les entrevistes i els mapes es comparteix
la informació sobre la forma de circular dins
l’hospital: el projecte investiga altres formes
de “navegació” per l’espai sanitari a partir dels
imaginaris activats dels participants.
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3

Negociacions
Les produccions finals s’insereixen en l’espai
hospitalari, comunicant el coneixement produït
durant la investigació i presentant formes alternatives
d’experimentar els espais. Al mateix temps també
es presenten els imaginaris dels diversos usuaris
i participants en els tallers i les entrevistes del
projecte.
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3

Potencials i perills
Els treballs permeten visibilitzar imaginaris
complexos sobre altres models de pensar la
institució i eines per a la reflexió sobre la circulació
als hospitals des del punt de vista dels usuaris.
Al final del projecte, el seu impacte és limitat per
falta de recursos i d’una relació més fluïda entre
les institucions i sobretot per la limitació del temps
de treball. No obstant això, aquesta pràctica va ser
eficaç en el seu desenvolupament temporal i espaial
de cara a generar una experimentació diferent de
l’hospital.
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Caixa d’eines
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1. PROJECTE:
PROCÉS DE TREBALL I RESULTATS FINALS
FASE 1. /01

FASE 1. /02

FASE 1. /03

Trobar i consolidar un parteneriat

Recerca >
Conèixer el context i la institució.
Explorar possibilitats

Creació >
Proposar un projecte

Moment inicial en el qual un agent o una institució desitja
desenvolupar un projecte i fa la recerca necessària per,
primer localitzar un partner i després construir un acord de
col·laboració per desenvolupar conjuntament un projecte
artístic en un context sanitari.
L’objectiu d’aquesta primera fase és plantejar l’eix
conceptual del projecte, elaborar un conveni/contracte
(amb pressuposti repartiment de tasques) que permeti
desenvolupar el procés de recerca i creació de la proposta
amb garanties per a tots els particpants: Artista, context
sanitari i altres institucions si s’escau.

En aquest segon moment es desenvolupa la recerca que
té per objectiu conèixer la institució, la realitat del context
sanitari i els seus agents i les comunitats, saber com es
posicionen en relació a l’eix conceptual del projecte i
finalment identificar els recursos i les col·laboracions que es
podrien mobilitzar al voltant del projecte.
Identificar les motivacions de les comunitats i agents,
la seva disposició a involucrar-se i com alhora que ja es
desenvolupa un primer exercici de mediació per donar a
conèixer el procés artístic que es vol desenvolupar.
L’objectiu és reunir tota la informació necessària per poder
plantejar de manera realista una proposta.

En aquest moment l’artista o artistes elabora totes les
entrades per tal de proposar un projecte que presenti amb
claredat el procés de treball, un cronograma, un pressupost
i apunti quins seran els resultats finals.
El projecte que es proposi és recomanable debatre’l
i negociar entre tots els integrants del procés per tal
d’aprovar una proposta que representi els interessos de tots
els agents i institucions involucrades.
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IT 1:

IT 2:

IT 3:

IT 1 A - Buscar un soci legítim amb qui col·laborar i triar
l’artista adient per al projecte, fer-ne el seguiment i la
mediació.

IT 2 A - Gestionar el projecte des del principi assegurant
que els espais i temps de participació es defineixen
col·laborativament amb el context i els seus agents.

IT 3 A - Fer pressupostos realistes, que identifiquin
adequadament i per endavant els capitals i recursos
aportats per part de totes les institucions implicades.

IT 1 B - Triar un soci amb prou entitat que, a banda de
permetre presentar-se en el context sanitari amb el suport
d’una institució, hi participi implicant-se en la planificació i el
desenvolupament.

IT 2 B - Pensar en l’eficàcia de la participació, tenint
en compte el que pot aportar cadascú i quins són els
mecanismes que s’han d’activar en cada cas per propiciarla: espais de comunicació, dinàmiques de grup, definició
col·lectiva de rols i tasques, etc.

IT 3 B - Realitzar planificacions que calibrin el temps
necessari per a la mediació i la relació amb el context, la
investigació prèvia necessària, la producció i la presentació i
avaluació de resultats i d’impactes.

Relació estructurada entre institucions

IT 1 C - Posar per escrit els interessos, les expectatives, els
objectius generals, els compromisos de treball i els recursos
que hi destinaran al projecte cadascun dels participants.
IT 1 D - Assegurar-se que els interlocutors participants
tenen capacitat de prendre decisions en nom de les
institucions que representen i que coneixen prou bé el
context de treball com per proposar estratègies de mediació
eficients.
IT 1 E - Programar sessions de treball conjuntes per
planificar i per fer una avaluació contínua del procés de
treball.

Participació eficaç

Viabilitat i sostenibilitat a curt, mitjà i llarg termini

IT 2 C - Fer visible quin paper té cada agent dins del
projecte. Es tracta de treballar amb mapes de la participació
i amb diagrames de les jerarquies que evidenciïn els
diferents nivells de participació.
IT 2 D - En la gestió i realització del projecte, considerem
participants tant artistes com gestors, comissaris,
mediadors del context, personal sanitari i personal que
col·labora en els projectes, no només els autors del treball
i els participants en tallers. Tots són agents actius de la
participació.

IT 1 F - L’artista ha de visibilitzar i comunicar quin tipus
de pràctica realitza i fer-ho de manera comprensible a fi
d’assegurar que els altres participants puguin entendre el
projecte.

IT 3 C - Legitimar el capital social dels agents o mediadors
clau del context que estiguin implicats en el projecte, fet
que assegura que puguin fer la mediació en condicions i
que el projecte sigui viable i sostenible.
IT 3 D - Articular un bon sistema de comunicació interna
i pedagògica entre les persones relacionades i difondre
el treball realitzat, en diferents llocs i a través de diversos
mitjans, discursos i materials.
IT 3 E - Introduir avaluacions participatives amb totes les
persones com a mecanismes integrals en el procés de
treball: diaris, blocs, tallers de debat, DAFO amb diversos
grups d’experts... Aquestes avaluacions han de ser
processuals i han d’incloure diverses esferes del projecte
(vegeu les eines d’avaluació de projectes a la Caixa d’eines).

TIPUS D’ACCIÓ
<
Àrea de continguts:
Gestió, intercanvi, disseminació i
producció de nous coneixements i
imaginaris.

v
Àrea de comunicació:
Contempla les accions i estratègies
necessàries per assegurar la
comunicació entre les institucions,
els participants i el context així com
les estratègies de visibilització del
procés, producció dels resultats
finals, difusió i promoció.

X
Àrea participació:
Construcció i gestió de la qualitat
dels espais de col·laboració entre
institucions i entre personal sanitari,
artistes, pacients, veïns i entitats
del context.

w
Àrea de gestió:
Planificació i gestió de tasques,
temps, recursos humans,
econòmics i financers

@
Àrea d’avaluació:
Accions avaluadores al llarg del
procés de treball i un cop finalitzat
aquest.
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FASE 2. /04

FASE 2. /05

FASE 2. /06

Producció >
Desenvolupament del procés

Difusió >
Resultats finals

Avaluació >
Continuïtat

Es desenvolupa el procés de treball a partir dels diferents
formats que s’hagin plantejat en la proposta del projecte.
Tot el procés de coneixement del context ha servit per
identificar quines són les persones i entitats que volen
col·laborar en els diferents tallers participatius que articulin
el procés o bé mitjançant altres fórmules. En aquesta part
del projecte prenen molta importància les estratègies
de comunicació amb el context i la visibilització de la
participació i el procés de treball.

L’objectiu és donar forma final al procés de treball per fer-ne
visible el resultat i poder articular una forma de retorn al
conjunt de les participants i al context.
És també el moment d’articular les diferents formes de
comunicar i difondre el procés i els seus resultats tant en
els diferents equipaments participants com en el context
sanitari i artístic

Tancar el procés entre tots els participants per posar
en comú les diferents perspectives sobre el projecte.
L’avaluació permet analitzar alló que s’hauria de canviar
i apuntar com es podria millorar el proejcte per donar-li
continuïtat i depassar la lògica de l’acció puntal per terballar
de manera permenent la relació entre la cultura del treball
sanitari i l’artístic.
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IT 4:

IT 5:

IT 6:

IT 4 A - No delimitar anticipadament els formats de treball
i tenir en compte les seves potencialitats, el context i els
mitjans disponibles.

IT 5 A - Crear comitès interdisciplinaris per gestionar i
coordinar el projecte. Per exemple, treballar amb comitès
d’experts locals i experts d’altres disciplines: científics,
artistes, agents del context, pacients, mediadors socials,
o treballar amb projectes d’investigació entre diversos
professionals.

IT 6 A - Planteja el projecte com una pregunta o sèrie
de preguntes que es formula la institució i que s’han de
respondre conjuntament amb el context (agents, comunitats
del territori…) per mitjà del projecte.

La producció col·laborativa d’imaginaris:
Visibilitat i representació del procés i formats de
presentació final

IT 4 B - Utilitzar formats diversos de narració i representació
més enllà del catàleg o el text d’artista/comissari.
IT 4 C - Implementar espais de treball que fomentin el debat
i la discussió amb les persones implicades en el projecte
per tal que participin en el procés d’edició dels materials,
tant sobre el procés com sobre els resultats finals.
IT 4 D - No caure en relats entusiastes sobre la col·laboració
o la participació i intentar assenyalar-ne els punts forts i
febles en relació amb el projecte.
IT 4 E - Evidenciar les dificultats i les resistències que
apareixen en el procés amb l’objectiu de mitjançar i buscar
solucions estratègiques.

Cultures del treball sanitari i artístic.
De la diferència a la col·laboració

IT 5 B - Treballar amb els nodes i les xarxes socials de cada
institució: col·legis, sindicats, mediadors, agents actius,
entitats, etc.
IT 5 C - Construir equips de treball en el context sanitari
amb experts locals del territori que facin d’intermediaris i
treballin amb els artistes i col·laboradors.
IT 5 D - Promoure l’intercanvi de coneixements i tallers
entre els agents participants en el projecte.
IT 5 E - Fomentar espais de formació amb projectes
específics (cursos, debats, presentacions, tallers, etc.)
per construir o identificar els espais de mediació entre
professionals.
IT 5 F - Treballar sempre amb les coordinacions o
direccions i no personalitzar el projecte en delegats o
representants. Llavors és possible assegurar la circulació
de la informació i l’existència d’una pluralitat de formes que
facin comprensible el projecte des de diverses dimensions:
la gestió, l’administració, la direcció, els serveis socials, la
producció artística, el camp professional sanitari, etc.

Capacitat de reflexionar sobre la complexitat dels
contextos i els seus imaginaris.
La dimensió artística del context sanitari

IT 6 B - Articula aquesta pregunta en relació amb altres
agents del context i amb altres possibles qüestions/
problemàtiques que sorgeixin de la quotidianitat.
IT 6 C - Planteja el teu projecte com una investigació i
treball de camp per respondre les qüestions que s’han
plantejat, definint-lo com un dispositiu de generació de
coneixement i de procés de treball.
IT 6 D - Planteja el coneixement que aporta el teu projecte
tenint en compte els diferents resultats i a partir de les
possibles pràctiques alternatives que aquest pot obrir dins
de les institucions.
IT 6 E - El projecte ha d’incloure estratègies tant de
comunicació com de difusió i metodologies de treball que
posin en circulació les diferències i punts de contacte de
cada imaginari, és a dir, de la concepció de la institució o
del context sanitari.
IT 6 F - Treballa tenint en compte com l’altre construeix
els seus conceptes sobre el camp de la sanitat i el camp
artístic i com es pot treballar amb ells atenent les diferències
detectades.
IT 6 G - Fer recerques específiques al voltant de l’eix
temàtic que el projecte desenvolupa i detectar si existeixen
professionals i xarxes al voltant d’aquest tema en la
institució o el territori per tal de poder col·laborar amb ells.
IT 6 H - Fer espais de trobada (tallers, debats, taules de
discussió) per treballar els imaginaris diversos que afecten
la institució sanitària i el seu context de tal forma que es
puguin identificar la diversitat d’imaginaris posats en acció,
com afecten la societat en general i com estan estructurats
en els diversos contextos de treball on es portarà a terme
la col·laboració.

122
Caixa d’eines
2. COL·LABORADORS:
ON BUSCAR UN SOCI DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC O SANITARI
Posar-se en contacte amb una institució o entitat artística és una bona manera d’iniciar el procés de treball per a aquelles
persones o institucions que estiguin relacionades amb el camp de la salut i provin d’endegar un projecte artístic. Totes
les institucions que esmentem a continuació són institucions públiques o organitzacions sense ànim de lucre de diferents
disciplines i localitats. En aquest petit directori, també hi podeu trobar una xarxa que agrupa tots els equipaments i entitats
públics i privats especialitzats en la producció de les arts visuals. Una altra possibilitat és dirigir-se a l’ajuntament de la
localitat on es vol desenvolupar l’activitat, ja que, en alguns casos, pot haver-hi un tècnic municipal especialitzat en arts
visuals o en teatre que vulgui col·laborar en el projecte i ajudar a localitzar els artistes amb els quals treballar. Les diputacions,
segons els casos, també poden estar interessades a desenvolupar el projecte.
Si el que es vol és iniciar un projecte amb un soci sanitari, en els grans equipaments hospitalaris cal dirigir-se al departament
de comunicació, mentre que en equipaments més petits l’accés als òrgans directius és més fàcil. També es pot optar per
iniciar el projecte buscant la implicació d’un ajuntament o una diputació a través de la seva regidoria o àrea de salut. Una altra
recomanació és plantejar un projecte en col·laboració amb alguna de les moltes associacions de l’àmbit de la salut, ja siguin
de familiars i pacients d’una malaltia, de professionals del sector o bé relacionades amb alguna àrea sanitària concreta.

Salut:

Arts visuals:

CATSALUT

XARXA D’ESPAIS DE PRODUCCIÓ
D’ARTS VISUALS DE CATALUNYA

(Servei Català de la Salut)
www10.gencat.cat/catsalut/cat/index.htm

UNIVERSITAT DELS PACIENTS
www.universitatpacients.org
Tel.: +34 93 433 5020
Sant Antoni M. Claret, 171
08041 Barcelona

DIRECTORI D’ASSOCIACIONS
VINCULADES A LA SALUT, LA
SANITAT I LES MALALTIES

www10.gencat.cat/catsalut/cat/enllacos_associacions.htm
www.gencat.cat/entitats

http://www.xarxaprod.cat

HANGAR

(Centre de Producció d’Arts Visuals)
www.hangar.org
Tel.: +34 93 308 4041
Passatge del Marquès de Santa Isabel, 40 (Can Ricart)
08018 Barcelona

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA
www.bcn.es/canfelipa
Tel.: +34 93 256 3840
Pallars, 277
08005 Barcelona

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU
www.bcn.es/ccsantandreu
Tel.: +34 93 311 9953
Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona

SALA D’ART JOVE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
Tel.: +34 93 483 8361
Calàbria, 147
08015 Barcelona

AAVC

(Associació d’Artistes Visuals de Catalunya)
www.aavc.net
Tel.: +34 93 319 6038
Sant Pere Més Alt, 27, principal 5a
08003 Barcelona

CAN XALANT

(Centre de Creació i Pensament Contemporanis de Mataró)
www.canxalant.org
Tel.:+34 93 741 22 91
Francesc Layret, 75
08302 Mataró

ACVIC

(Centre d’Arts Contemporànies)
www.acvic.org
Tel.: +34 93 885 37 04
Sant Francesc, 1
08500 Vic

BÒLIT

(Centre d’Art Contemporani)
www.bolit.cat
Tel.: +34 972 223 305
Pujada de la Mercè, 12, 2n (oficines)
17004 Girona

LA PANERA

www.lapanera.cat
Tel.: +34 973 26 21 85
Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
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Altres disciplines:
LA CAPSA

www.lacapsa.org
Tel.: +34 93 478 51 08
Av. Pare Andreu de Palma, 5-7
08820 El Prat de Llobregat

L’ESTRUCH

(espais per al desenvolupament de les arts)
www.sabadell.cat/estruch
Tel.: +34 93 717 2571
Sant Isidre, 140
08208 Sabadell

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS

www.rocaumbert.cat
Tel.: +34 93 860 47 29
Mare de Déu de Montserrat, 36 (oficines)
08401 Granollers

CENTRE CÍVIC LA BARCELONETA
www.bcn.cat/centrecivicbarceloneta
Tel.: +34 93 256 3320
Conreria, 1-9
08003 Barcelona

APDC

(Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya)
www.dansacat.org
Tel.: +34 93 268 24 73
Via Laietana, 52, entresòl 7a
08003 Barcelona

124
Caixa d’eines
3. CONTRACTE:
UNA EINA DE DEBAT PER GENERAR UN MARC DE CONFIANÇA
Per consolidar la relació entre les diferents institucions i agents que decideixen engegar un projecte compartit és necessari
aprofundir en les diferències que els separen per tal d’establir un marc real de treball. Fer visible la disparitat d’objectius i
interessos, la diferència en les metodologies i cultures de treball ajuda a entendre que la primera cosa que s’ha d’abordar en
un projecte a fi de construir unes bases sòlides per afrontar el procés de treball és una reflexió en comú a l’entorn d’aquestes
qüestions. En aquest sentit, la subscripció d’un acord en forma de conveni o contracte es converteix en una eina per posar
sobre la taula tots aquells elements que en un moment o altre del procés hauran de ser sotmesos a negociació. Això ajuda,
per una banda, a harmonitzar les expectatives de tots els participants, mesurar de manera realista els esforços que les
organitzacions hauran de fer i posar en valor el treball que desenvoluparà l’artista; per altra banda, serveix per posar les bases
per a una relació transparent, equitativa i basada en la confiança mútua entre les parts.
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Elements per debatre i negociar col·laborativament:
Definir el
camp de la
recerca

Definir la
mediació
amb els
participants

Definir uns
objectius

UN CONTRACTE EN DOS PASSOS
El fet que aquests processos de
treball es desenvolupin en dues
fases, una fase de recerca (que ha
de servir per plantejar el projecte
adaptat al context) i una segona fase
(en la qual es desenvolupa el procés
de treball i es produeix i difon el
resultat final) fa recomanable articular
dos acords/contractes relacionats.
El primer acord ha de fer referència
al desenvolupament del procés de
recerca i a la creació i planificació
de la segona fase de treball; el
segon acord s’ha de centrar en
els aspectes relacionats amb la
producció i presentació final.

Identificar els
recursos

Definir
l’organigrama

Definir
l’estratègia de
comunicació

Es concreta en una planificació
(cronograma) i un pressupost que
comptabilitzi totes les despeses
necessàries

Identificar
possibles
fonts de
finançament

Definir com
s’avaluarà

Què s’hauria d’incloure en un acord escrit?

• Parts implicades i interlocutors.
• Durada d’aquesta primera fase. Dates d’inici i finalització.
• Definició d’un tema a partir d’una pregunta, que actua com a eix en el treball de recerca i en el projecte en general.
• Definició de l’objecte d’acord en aquesta primera fase i de quina forma es procedirà.
• Definició dels interessos i objectius comuns d’aquesta primera fase, així com del projecte en general.

1
FASE

• Definició del ventall d’impactes que esperen els diferents interlocutors.
• Definició de l’àmbit de recerca, els possibles agents i comunitats.
• Definició de tasques i rols de totes les parts implicades.
• Definició dels espais i temps de treball col·laboratiu.
• Concreció de les aportacions i els recursos aportats per cada interlocutor per a les dues fases del projecte.
• Concreció d’uns temps i indicadors d’avaluació per a la primera fase.
• Concreció de les accions de comunicació per a la primera fase.
• Presentació d’un pressupost i una planificació per a la primera fase.
• Definició dels drets i deures de totes les parts, com ara els drets d’autor o els drets d’explotació en la primera fase.
• Definició de la relació contractual entre les parts, les formes de pagament, etc.

Debat sobre la proposta presentada, fruit de la recerca entre les entitats, els participants i
l’artista. En cas que es decideixi continuar endavant, es consignen els acords en una ampliació
del primer conveni. En aquesta segona fase cal tenir en compte els següents punts:

• Actualització dels punts plantejats en la primera fase.
• Definició del tipus de procés de treball que es desenvoluparà en vistes de la producció final.
• Definició de les possibles formes de concretar els resultats finals, d’acord amb la partida pressupostària.
• Definició de les estratègies i formes d’exhibició i difusió del projecte.
• Definició de l’estratègia i formes de promoció del projecte.
• Presentació d’un pressupost per a aquesta segona fase.

2
FASE
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4. CONTRACTE:
UNA EINA PER DEFINIR I AVALUAR EL COMPROMÍS DE LES PARTS EN EL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
La següent informació és una adaptació d’alguns aspectes del Codi de bones pràctiques professionals de les arts visuals,
realitzat per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya. En aquest codi, consultable a Internet, apareixen diversos exemples
que poden utilitzar-se com a model a l’hora de redactar un contracte que tingui validesa jurídica. Així mateix, l’Associació
disposa d’un servei de consulta jurídica que pot ajudar a aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.
En cas de projectes complexos i de llarga durada en els quals la fase de recerca prengui importància, recomanem signar dos
contractes, un que regularitzi les relacions contractuals per a la primera fase del projecte (recerca i creació) i un altre que faci
el mateix per a la segona fase (producció, difusió i avaluació).
Per elaborar un contracte s’han de tenir en compte els següents camps, per tal que el contracte sigui una eina d’avaluació i
de definició del compromís de cada part:

Definició de les parts

Especificar-ne les dades i en representació de qui compareixen així com exposar els motius pels quals subscriuen el
contracte.

Especificació de l’objecte del contracte

Si es tracta de la primera fase del procés, s’haurà d’especificar el pla de treball i és aconsellable adjuntar el pressupost
desglossat necessari per desenvolupar el procés. També caldrà concretar què haurà d’incloure la proposta que es presenti
com a resultat de tot el procés i com. A la segona fase hem de procedir de la mateixa manera, però es aconsellable (si és
necessari per la condició especulativa i col·laborativa del projecte) deixar un marge pressupostari obert tenint en compte
que el procés de treball marcarà els resultats finals. En aquest cas, recomanem detallar la despesa assignada i un seguit de
requisits específics que delimitin el tipus de resultat final.
El contracte ha d’incloure una sèrie d’annexos que permetin concretar l’objecte del contracte. En el pressupost de la segona
fase, s’han de definir els recursos que aportarà cada institució, un organigrama del projecte amb la repartició de tasques i un
cronograma amb el nombre d’entrevistes o tallers que es realitzaran.

Durada del contracte

El contracte ha d’especificar la durada del procés de treball. Quan el contracte fa referència a la primera fase, també hauria
d’especificar quant de temps pot passar entre la presentació de la proposta, l’acceptació de la proposta i la signatura i
inici de la segona fase. Quan el contracte faci referència a la segona fase, serà important diferenciar el temps necessari per
desenvolupar la producció del temps d’exhibició del resultat final.

Obligacions de les parts

Obligacions de les institucions participants
Les obligacions de les institucions es fixen a partir de la definició dels recursos humans, infraestructura i equipaments que
posa a disposició del projecte així com per la concreció d’un compromís de col·laboració activa en el procés descrit a la
documentació annexa.
Obligacions de l’artista
Les obligacions de l’artista passen pel compromís d’actuar amb lleialtat i bona fe, compartint i posant a disposició del procés
col·laboratiu tota la informació necessària perquè el projecte es desenvolupi des de la transparència i la confiança mútua.

Prestacions econòmiques

Despeses
S’hauran de consignar tots els recursos i aportacions de les institucions involucrades i també les despeses que cadascuna
d’elles assumirà, en relació amb els pressupostos presentats. En el cas del contracte vinculat a la primera fase, aconsellem
assenyalar també les quantitats i recursos compromesos en la segona fase.
Retribució a l’artista
S’hauran d’indicar les contraprestacions econòmiques que rebrà l’artista. En relació amb la primera fase, contemplaran tant
la feina realitzada durant la recerca i mediació amb el context com l’elaboració de la proposta presentada, que en aquest
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cas és l’objecte del contracte. En relació amb la segona fase, es tindrà en compte el desenvolupament del procés de treball
col·laboratiu, la producció, les tasques d’ajuda al muntatge i qualsevol altra treball en la qual participi, com ara la col·laboració
en el disseny del catàleg o altres dispositius que es produeixin. A més a més, s’haurà d’especificar i acordar quins drets
patrimonials es cedeixen i en quines condicions econòmiques i temporals.
Compra de l’obra resultant
En el cas que alguna de les institucions volgués adquirir algun dels objectes resultants, caldria estipular la retribució
econòmica i els drets patrimonials adquirits amb la transacció.
En tot cas el contracte haurà de fixar els terminis i la quantia dels pagaments amb els quals se satisfarà el que s’ha acordat.

Drets d’autor

En aquest apartat volem fer èmfasis en diversos aspectes. Abans d’entrar en matèria sobre quins són els drets d’autor, cal
assenyalar que la qüestió de l’autoria en els projectes col·loboratius és complexa i difícil. Tenint en compte que la figura del
col·laborador i la seva relació amb el procés pot variar d’un projecte a un altre, és difícil fixar una forma de regulació universal
i s’haurà de definir en cada situació concreta. Creiem que el col·laborador ha d’estar protegit davant d’un possible ús de la
seva aportació amb el qual no estigui d’acord. Per tant, l’ús de la seva aportació hauria de ser consensuat entre ell i les altres
parts i estar recollit en un document vinculant que reconegui la seva coautoria i els seus drets morals.
Els drets d’autor estan regulats per la Llei de Propietat Intel·lectual, que determina que qualsevol creador, pel sol fet de ser
l’autor de l’obra, se li reconeixen legalment uns drets sense necessitat de registrar-ne l’autoria. Aquests drets són els drets
morals o drets de caràcter patrimonial.
Els drets morals són personals, irrenunciables i inalienables. Permeten a l’autor:
• Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i de quina manera.
• Determinar si tal divulgació s’ha de fer amb el seu nom, sota pseudònim o anònimament.
• Exigir el reconeixement de la seva condició d’autor de l’obra.
• Exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un
greuge als seus legítims interessos o perjudiqui la seva reputació.
• Modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d’interès cultural.
• Retirar l’obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals, prèvia indemnització de danys i
perjudicis que s’hagin pogut causar als titulars dels drets d’explotació.
• Accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra, quan es trobi en poder d’altri, amb la finalitat d’exercir el seu dret de divulgació o
qualsevol altre que li pertoqui.
Els drets patrimonials poden ser drets d’explotació o drets de remuneració. Els drets d’explotació són transmissibles i l’autor
no només pot autoritzar tercers a exercir-los, sinó que pot cedir-ne a tercers la seva explotació. Aquests drets són els drets
de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació. Entre els drets de remuneració cal tenir en compte
l’existència del dret de participació, que vol assegurar que en cada acte de compra i venda de l’obra, l’autor rebi una part
proporcional a l’augment de seu valor de mercat.
Per tant, el contracte ha de pronunciar-se de manera clara sobre quins drets se cedeixen i en quines condicions.

Extinció del contracte

En el contracte s’inclourà les disposicions necessàries per pactar de mutu acord les causes i indemnitzacions que hauran de
regular l’extinció del contracte o l’incompliment per qualsevol d’alguna de les parts. És convenient incloure en el contracte
la clàusula de fur, per la qual es determina, si es que no ve imposat legalment, quin serà el tribunal on es resolguin les
desavinences entre les parts.
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5. EL DEBAT COL·LABORATIU:
ELEMENTS PER A LA CONCRECIÓ DE LA FASE DE RECERCA I CREACIÓ
Definir uns
objectius

Debatre sobre els interessos de totes les parts implicades per tal de definir uns
objectius i finalitats comuns entorn d’un mateix centre d’interès. Tal com es recull
en les recomanacions dels itineraris (pàg. 120), una bona estratègia és articular el
projecte al voltant d’una qüestió a la qual vol donar resposta el projecte artístic. En
les primeres sessions, el treball col·laboratiu permet també explorar els diferents
punts de vista des dels quals poden ser abordades aquestes qüestions, alhora que
ajuda a analitzar conjuntament els punts forts i febles de la col·laboració, definir
els possibles impactes que cada una de les parts espera obtenir i posar en relació
aquestes expectatives amb el potencial real del projecte.

Definir el
camp de la
recerca

Un cop definit el projecte en un format de recerca, s’ha d’acotar el context de
la investigació, és a dir, s’han d’identificar les diferents veus i posicions que ens
permetran fer una aproximació complexa a la qüestió plantejada pel projecte.
A més, aquest procés de recerca també serveix per identificar potencials
col·laboradors en la següent fase del projecte.
L’objectiu, doncs, és identificar possibles professionals de la pròpia institució o
servei, o altres institucions, pacients, familiars o associacions de pacients o de
familiars, persones a títol individual, comunitats o col·lectius del context, que
puguin aportar un punt de vista particular o una futura col·laboració al projecte.

Definir la
mediació
amb els
participants

Per tal que l’artista pugui desenvolupar el procés de recerca i les entrevistes amb
les persones clau en relació amb el projecte, és recomanable planificar quina és la
millor estratègia per implicar les diferents persones i entitats. També és important
valorar qui i de quina manera ha de fer aquest primer contacte. És possible que
alguns primers contactes, especialment en el cas de grups, entitats o associacions,
sigui millor fer-los a través de persones intermediàries o dels seus representants.

Identificar
recursos

Identificar des del principi els recursos que poden aportar les institucions i
equipaments que impulsen el projecte és necessari per poder articular-lo amb el
màxim d’eficàcia, vinculant les possibilitats del context en la definició del procés
artístic i utilitzant-lo creativament com un element més a considerar.

Definir
l’organigrama

L’organigrama ajuda a visibilitzar quines seran les formes en les quals s’implicaran
les diferents parts i com s’articularà la seva col·laboració. L’objectiu és definir
quins seran els espais de col·laboració, és a dir, fer efectives les recomanacions
assenyalades als itineraris (pàg. 120) i concretar en quins moments del procés i
amb quins objectius i àmbits de treball es farà aquesta col·laboració. L’organigrama,
per tant, planteja també tasques i formats de participació com ara el treball amb
un representant, amb un comitè, amb un grup de treball, grups interdisciplinaris,
grups mixtos de professionals i pacients, etc. L’organigrama també reflecteix si
les institucions aporten recursos humans vinculats a tasques concretes, com per
exemple la gestió de la comptabilitat del projecte.

Definir una
estratègia de
comunicació

Tenint informació de l’organigrama del projecte i concretat el camp de la recerca i
l’eix conceptual del projecte, a partir dels recursos disponibles es pot definir una
estratègia comunicativa. Aquesta estratègia va adreçada, en primer lloc, a les
institucions participants, no només a aquelles que estan directament vinculades
al procés, sinó a la resta de persones que hi treballen. En segon lloc, l’estratègia
de comunicació ha d’anar dirigida al context sanitari en un sentit ampli i, per tant,
contemplant la dimensió social del territori en el qual es desenvolupa el projecte.
Es tractaria de concretar canals i materials, definint qui els produiria i com es
distribuirien.

Què pot ser un recurs?

• Suport a la gestió:
personal que ajuda a la coordinació de
trobades o reunions de treball, mediació
amb el context, cessió d’un espai de
treball a la institució, sales de reunió i
presentacions, etc.
• Suport administratiu:
personal que ajuda a la gestió de la
comptabilitat i facturació del projecte,
correcció de documents, telefonia;
material de papereria i copisteria, etc.
• Suport a la comunicació:
informàtic per programar el bloc o
web del projecte; ús de la intranet
per a la comunicació institucional;
enviament i producció d’un butlletí
o correus informatius; manteniment
de bloc o web; compaginació de
dossiers; producció i disseny de
material audiovisual; equipament per a
l’enregistrament audiovisual; producció
d’un catàleg o d’altres elements que
difonguin el procés i el resultat final del
projecte.
Suport a la difusió en premsa i gestió
i producció de les invitacions a la
inauguració.
• Suport a la difusió:
cessió d’espais per mostrar el procés
i per presentar el resultat final; plafons
i material per il·luminar; suport del
personal de manteniment per al
muntatge i desmuntatge; equipament
audiovisual i de projecció; cessió de
materials i equipaments (taules, vitrines,
aparadors, etc.).
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Apuntar
possibles fonts
complementàries
de finançament

Tal com planteja l’itinerari de relació estructurada entre institucions, el potencial
d’una bona col·laboració institucional rau, entre d’altres, a facilitar l’accés a noves
fonts de recursos. En la interacció de dos àmbits com el de la cultura i la sanitat
es poden generar noves oportunitats, que s’hauran d’explorar a partir d’un treball
d’anàlisi compartit. A banda de buscar finançament per al global del projecte,
és recomanable plantejar-se demanar ajuts per aspectes concrets i puntuals del
projecte. D’aquesta manera ens podem dirigir a moltes més institucions públiques i
empreses privades.

Definir una
estratègia de
comunicació

És aconsellable incorporar tant els criteris i temps amb els quals s’avaluarà el
projecte com la despesa que suposarà, no només en l’acord escrit entre les parts,
sinó també en el pressupost. Plantejar l’avaluació i els indicadors pertinents ajuda
també a clarificar la posició de cada una de les parts implicades i consolida una
visió comuna sobre el futur del projecte.
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6. PRESSUPOST:
TASQUES I DESPESES
Què hem de tenir en compte a l’hora de fer
un pressupost?
Aquesta eina vol ajudar a plantejar
pressupostos realistes, que presentin de
manera clara i transparent els esforços i les
despeses necessaris per assolir els objectius
del projecte, aplicant els criteris de qualitat
expressats als itineraris.

S’han de comptabilitzar:
• Els recursos humans,
• Els serveis externs,

Pressupost per a
la primera fase

S’ha de comptar amb:

Administració

Què implica?

• Els recursos aportats per les
institucions.

• El material fungible,
• Els equipament i les infrastructures.

Qui l’assumeix?

• Aquesta part pot ser assumida
directament per una de les institucions
o recaure en l’artista o el col·lectiu
artístic.

Qui l’assumeix?

• Els espais de col·laboració i la funció
que desenvolupen en el procés haurien
de planificar-se conjuntament entre tots
els agents i les institucions involucrades.

+

Gestió de la col·laboració
Què s’ha de comptabilitzar per a cada
sessió de treball col·laboratiu?

• Coordinació de la trobada.
Identificar els contactes, organitzar la trobada, reservar un espai on
fer la reunió, etc.
• Preparació de la trobada.
Contingut. Dinàmiques (DAFO, Camp de Força, Tècnica Delphi, Rol
Playing, processos artístics, etc.). Materials de suport necessaris:
power points, vídeos, etc.
• Conducció de la sessió.
• Documentació de la sessió.
Enregistrament sonor, fotografies, vídeo, etc.
• Elaboració del material per fer un retorn als participants.
Resum escrit, entrada en un bloc, àlbum de fotos, videoclip, etc.

+

• Recerca de finançament, coordinació i
comunicació entre els diferents agents i
àrees de treball.
• Control dels terminis i el pressupost.

Què implica?

• El pressupost ha de comptabilitzar
totes les sessions de treball que
seran necessàries per assegurar un
desenvolupament col·laboratiu del
projecte. S’haurà de tenir en compte el
format, ja que no comporta la mateixa
feina el treball en comitè, en grups de
treballs o en trobades individuals.
• S’ha de pressupostar d’acord amb la
quantitat de sessions de treball (s’han
de tenir en compte les sessions de
preparació i realització de l’avaluació) i
la feina que comporta cada una.

131

Qui l’assumeix?

• El treball de camp el realitza
bàsicament l’artista, tot i que la
institució o entitat sanitària, a més
d’ajudar a identificar, contactar i fer de
mediadora amb persones i entitats,
pot considerar interessant aprofitar
l’oportunitat per conèixer el seu propi
context des d’una altra perspectiva.

+

Treball de camp

Què s’ha de comptabilitzar per a cada
entrevista del treball de camp?

• Concreció de la cita.
Localització de les persones o entitats, explicació del projecte,
concreció de la data de trobada amb totes les persones, etc.
• Preparació de la trobada.
Informació sobre els entrevistats, dinàmica i materials.
• Conducció de la trobada.
• Documentació de l’entrevista o trobada.
Enregistrament sonor, fotografies, vídeo, etc.
• Elaboració del material per documentar i visualitzar el procés i
fer un retorn als entrevistats.
Resum escrit, entrada en un bloc, àlbum de fotos, vídeo, etc.

Què implica?

• Inclou la gestió dels contactes i
les sessions de treball mitjançant
entrevista, individual i o en grup.
També pot comportar la recerca de
material documental en diversos
formats i la seva possible adquisició
com a part d’un arxiu documental que
ajudi a contextualitzar el projecte.
• Per calcular la despesa que pot
suposar aquest treball de camp, es
parteix del llistat de persones definit
entre les parts prèviament. Alhora,
s’ha de comptar que els mateixos
entrevistats suggeriran persones fora
de la llista inicial, pel que cal preveure
que el nombre final de persones
entrevistades pot augmentar en un
30%, amb les despeses que això
comporta.

• Gestionar el retorn als entrevistats.
Convidar a consultar el material al bloc, enviar un resum per escrit, etc.

Qui l’assumeix?

• És recomanable que sigui assumida
de forma col·laborativa entre l’artista i
les institucions.

+

Comunicació

Els continguts en relació amb aquest apartat s’amplien en el Pla de
Comunicació (pàg. xx)

Que s’ha de comptabilitzar en relació amb la
producció de canals de comunicació?

• El temps necessari per posar d’acord totes les parts sobre quins
suports o canals utilitzar.
• El disseny conceptual (guió, continguts, estructura, etc.).
• La resolució formal (el disseny estètic).
• La producció del canal i dels continguts.
• La distribució (pujar la informació a internet, repartir-la, penjar-la a
les parets, enviar-la per correu, etc.).

Qui l’assumeix?

• L’artista, que és qui elabora la
proposta com a resultat del treball de
camp.

+

Elaboració de la proposta

=

Pressupost de
la primera fase

Què implica?

• En la primera fase del projecte es
tracta d’articular canals de comunicació
entre els participants i en relació amb
les pròpies institucions, alhora que es
documenta tot el procés. També hi ha
la possibilitat que la informació que
es generi en aquesta primera part ja
estigui articulada per ser utilitzada en
la segona fase i per incorporar-se al
resultat final.
• Per calcular les despeses, cal tenir en
compte el cost de posar en marxa un
canal de comunicació (per exemple, un
blog, la maqueta d’un butlletí imprès
o una pantalla al vestíbul d’entrada)
per una banda i, per l’altra, el cost de
la producció de continguts. S’ha de
tenir en compte tant la producció d’un
dossier explicatiu com la d’un panell
informatiu per explicar el projecte.

Què implica?

• Posar en relació totes les
informacions per articular tota aquesta
complexitat en forma de projecte,
ja siguin d’ordre pràctic (recursos,
disponibilitat dels futurs participants),
institucionals (objectius, interessos, etc.)
o de caire més humà i emocional.
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Pressupost per a
la segona fase
Actualitzar la informació de la 1ª fase en relació a:
• Administració.

• Coordinació i gestió de la col·laboració incorporant
la part final de l’avaluació.

Qui l’assumeix?

• És recomanable que sigui assumida
de forma col·laborativa entre l’artista i
les institucions.

+

Comunicació

+
Qui l’assumeix?

• L’artista i les persones que hagin
decidit col·laborar en el procés de
treball.

Producció

Què implica?

• A banda del manteniment de tots
aquells canals posats en marxa en
la primera fase, caldrà pressupostar
tots els elements de difusió que
es desenvolupin (vegeu l’eina de
comunicació) seguint el criteri apuntat
per a la primera fase.
• Caldrà tenir en compte totes les
despeses associades a la presentació o
exhibició dels resultat finals ( exposició,
representació, concert, projecció de
vídeo, etc.).
• Caldrà definir i pressupostar totes les
accions de promoció, ja especificades
més endavant.

Què implica?

• Per una banda, l’organització i
conducció dels espais de treball
col·laboratiu que poden ser en
forma de taller o altres fórmules. Per
pressupostar aquest aspecte del
procés de producció es pot utilitzar
el mateix criteri que amb el treball
col·laboratiu però tenint en compte que
la part de material, equipament i espais
és probable que tingui més importància.

=
Pressupost final

• També s’ha de tenir en compte que,
segons la disciplina artística, per a la
producció definitiva del resultat final
potser s’hagi de comptar amb serveis
tècnics externs.
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Procés de treball

7. PLA DE COMUNICACIÓ
Comunicació/
informació

Organització

Canals

Mitjans

Entrevista,
presentació,
xerrada,
taller,
llista de notícies,
web/bloc,
arxiu consultable,
publicació impresa/digital,
panells informatius,
pantalla o projecció, etc.

Dossier,
power point,
audiovisual,
fotografia,
article de text o similar,
entrevista sonora, etc.

Participants

Context/
Comunitat

Què
documenta?
• Opinions de participants,
col·laboradors, etc.
			
• Procés de treball

Documentació

Formats

• Entrevista sonora o audiovisual
• Fotografia
• Relats escrits
• Recopilació de material ja elaborat
(fotos, revistes, etc.)

Resultats
finals

Difusió

Promoció

Fotografies,
murals,
col·lectius,
vídeo/documental,
dibuix,
relat gràfic,
instal·lació,
acció/performance,
peça de teatre,
peça de dansa,
intervenció musical o sonora,
poesia,
arxius visuals, etc.

Exposició,
concert,
recital,
representació,
catàleg,
llibre,
revista,
web, etc.

Invitació,
díptics,
cartells,
anuncis,
dossier i roda de premsa, etc.
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8. RECERCA:
EINES I CONSIDERACIONS A L’ENTORN DEL TREBALL DE CAMP
Treballar amb la diferència
En el procés de coneixement del context, ja sigui al propi equipament sanitari o bé al territori on s’ubica, és important tenir
present la diferència en la formació i de referents culturals entre l’artista i els entrevistats. Quan esmentem la paraula “artista”,
l’imaginari que convoca en l’interlocutor encara fa més difícil la comprensió de la tasca que estem desenvolupant. Cal estar
molt atents a com ens presentem i potser deixar per a més endavant aquesta qüestió i centrar l’atenció en el fet que estem
fent una recerca en la qual l’interlocutor és el protagonista. En aquest sentit, la definició del procés a partir de la concreció
d’unes qüestions inicials que donen direcció a la recerca artística són molt útils.
Construcció d’un espai de confiança
El treball amb l’entrevistat, sigui a títol individual o com a representat d’un grup o entitat, té un doble objectiu: aprendre del
context en relació amb la recerca artística que s’està desenvolupant i identificar persones i entitats que podrien participar en
la segona fase del projecte. L’entrevista, per tal que pugui donar valor afegit al procés, cal que es produeixi en un espai de
confiança en què la persona pugui explicar de manera sincera el seu punt de vista i la seva vivència. D’aquesta manera, a poc
a poc es poden identificar les veus i els imaginaris que s’articulen al voltant de l’eix conceptual i des del quals es vol rellegir el
context sanitari en què es desenvolupa el projecte artístic.
La construcció d’un espai de confiança i complicitat és també fonamental en relació amb la possible participació i implicació
d’aquesta persona en la segona fase, en els tallers de la qual podria col·laborar per produir el material per al resultat final del
projecte.
Eines per articular la visibilitat del procés i la seva artisticitat
A fi que el nostre interlocutor pugui copsar el projecte que estem desenvolupant, és recomanable que definim una estratègia i
unes eines per posar al seu abast la informació adient. En primer lloc, estar informats sobre la tasca que desenvolupen i amb
quin esperit; en segon lloc, desenvolupar un mitjà que documenti i permeti donar visibilitat i compartir el procés de treball i
mostrar que l’intercanvi que volem realitzar amb aquesta persona ja l’estem fent amb d’altres. Un blog, un àlbum de fotos o
un diagrama/mapa de les persones i entitats que estem coneixent ajudarà a fer comprensible el procés i la capacitat de posar
en relació moltes altres persones del context. Convidar-lo a estar present en aquest procés (a partir d’una fotografia, una
entrevista en vídeo, l’enregistrament d’un espai que per a aquesta persona és significatiu en relació amb la recerca, etc.) és
una oportunitat per transmetre el caràcter artístic del projecte des de la pròpia participació.
Un acord per als usos de les aportacions dels col·laboradors
Els col·laboradors posen a disposició de l’artista la seva imatge, la seva veu, objectes personals i qualsevol altra aportació
que els compromet com a individus. És convenient que la seva participació estigui regulada a través d’un acord escrit. Aquest
document ha d’estipular les parts que signen l’acord, l’objecte de l’acord (la cessió d’una fotografia, l’ús d’una entrevista,
etc.), per a quins usos se cedeix el material, sota quins contextos i durant quant de temps. També ha de definir si aquest
material se sotmetrà a un procés de manipulació artístic posterior.
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9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE
L’avaluació és una eina que ajudarà a tenir una imatge clara dels impactes assolits pel projecte, alhora que també permet
treballar sobre les expectatives de tots els organitzadors i participants, adequant-les a les possibilitats reals de la proposta i
dels recursos disponibles.
Des d’aquesta perspectiva, és recomanable treballar de manera participada, definint de forma col·laborativa la relació entre
objectius i indicadors, el tipus d’avaluació que es farà i com es recollirà la informació.
L’avaluació és una oportunitat d’acordar conjuntament el valor del projecte i assegurar que tots els integrants del procés
treballen amb la mateixa visió de futur.
Per què volem
fer l’avaluació?

A qui va dirigida l’avaluació? Qui rebrà els informes? Què en farà, d’aquesta informació?

Definir els
objectius del
projecte

» Des de la perspectiva dels diferents organitzadors: artista, direcció de l’equipament o entitat sanitària,
de l’equipament artístic, etc.
» Des de la perspectiva dels diferents participants.
» Des de la perspectiva del context.

Definir què
voldríem
mesurar dels
objectius
plantejats

» Aspectes quantitatius: nombre de persones, entitats participants, nombre de reunions, persones assistents
a les exposicions, etc.

Definir uns
indicadors

» Han d’estar lligats als objectius específics.

» Aspectes qualitatius: millora de la relació entre l’equipament sanitari i les entitats del barri, més transversalitat
entre professionals sanitaris, major grau de reflexió crítica sobre la manera com es tracta el pacient, etc.

» Han de permetre establir una relació comparativa entre la situació tal com era abans del projecte i tal com és després.
» Malgrat que cada projecte i cada context comporta la creació d’indicadors específics, suggerim els següents
elements a tenir en compte:
• Distingir indicadors vinculats a: els resultats finals, el procés i l’impacte o resultats a llarg termini.
• Aquests indicadors haurien de permetre tenir en compte la perspectiva dels organitzadors, dels participants actius i del
context.
• Atès que aquesta publicació proposa treballar projectes a partir d’itineraris, aquests itineraris esdevindrien criteris
d’avaluació: > Relació entre institucions > Participació eficaç > etc.
És recomanable que els indicadors compleixin els següents requisits:
• Fixar-se amb anterioritat a l’inici de la producció del projecte.
• Ser objectius, neutres i no subjectes a interpretació.
• Resultar mesurables de manera senzilla.
• Mostrar-se sensibles a les petites variacions del context.
• Ser perdurables en el temps.
• Permetre la comparació amb els indicadors dels altres projectes.
• Permetre la comparació per part de tercers.
• Ser accessibles als recursos que tenim.

139

Definir qui ho
farà, com ho
farà i quan

» Si hi haurà un avaluador extern o del propi equip.
» Si la recollida de dades es farà mitjançant una enquesta, una entrevista personal o de grup, l’observació directa, etc.
» Cal definir en quins moments del procés es farà la recollida d’informació.
» Plantejar la possibilitat que la recollida d’informació permeti generar un material susceptible de convertir-se en un
format artístic (vídeo, arxiu consultable i/o accessible des del web, etc.).

Qui analitzarà
la informació
i en traurà les
conclusions

» És recomanable que l’anàlisi i les conclusions siguin fruit d’un procés de treball, en el qual col·laborin totes les persones
que han desenvolupat el projecte.

Com es
difondran els
resultats? A
qui es farà el
retorn?

» Els resultats estan en relació amb tot allò que havíem de definir a l’inici del procés? A qui va dirigit?

Quina viabilitat
té el procés
d’avaluació?

» Dins del pressupost cal incloure el procés d’avaluació, des de la preparació fins a la recollida de dades, passant per
l’anàlisi final i l’elaboració dels resultats finals.
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10. PER SABER-NE MÉS
10.1.
Programes, institucions i entitats:
CULTURE À L’HÔSPITAL

www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/hopital

Programa interministerial entre el Ministeri de Cultura i Comunicació, el de Sanitat i el de Justícia del govern francès l’objectiu
del qual és promoure l’accés a la cultura. Funciona des de 1997.
LA FERME DU VINATIER

Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron-Lyon (França)
www.ch-le-vinatier.fr/ferme

Equipament cultural integrat al Centre Hospitalari Le Vinatier, especialitzat en malalties de salut mental. Treballa per crear
noves relacions entre l’equipament sanitari i la ciutat a través de la cultura. Els eixos de treball que conformen el projecte són
tres: memòria i patrimoni, investigació en ciències socials i acció cultural, i creació i difusió artístiques. En el marc d’aquest
darrer eix, els projectes prenen formes diverses: residències d’artistes, tallers de creació artística, difusió de les obres a
Internet i a l’exterior, intervencions científiques i culturals, teatre, exposicions, etc.
3BISF: LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS
Hôpital Psychiatrique de Montperrin
www.3bisf.org
Tel.: +33 04 42 16 17 75
109 avenue du Petit Barthélémy
13617 Aix-en-Provence cedex 1 (França)

Situat al pavelló 3 bis Femmes, és un espai per a l’art contemporani integrat dins de l’hospital psiquiàtric de Montperrin i
que funciona des de 1983. S’hi fan residències d’artistes, exposicions i altres espectacles oberts al personal i pacients de
l’hospital, amb la particularitat que també està obert al públic general.
LIME ART

www.limeart.org
Tel:: + 44 0161 256 4389
High Elms
Upper Park Road
Manchester M14 5RU (Anglaterra)

Lime Art és una organització artística fundada el 1973 a Manchester. Desenvolupa una àmplia gamma de projectes creatius
l’objectiu dels quals és afavorir el benestar dels individus, en relació amb les diferents maneres de viure el tractament clínic i
la recuperació. Treballa en projectes d’intervenció artística, presentacions públiques, tallers, cursos formatius i programacions
educatives amb tot tipus d’artistes (creadors visuals, escriptors, ceramistes, dissenyadors, videocreadors, etc.). També
treballa amb el propòsit d’apropar la cultura i les arts al context del sistema sanitari.
LAHF (LONDON ARTS IN HEALTH FORUM)
www.lahf.org.uk
Tel.: +44 0845 602 0825
Floor 1, Menier Chocolate Factory
51 Southwark Street
London SE1 1RU

El LAHF és una xarxa d’organitzacions per a professionals de la salut i de l’art i organitzacions relacionades amb la salut.
Està establerta a Londres des de 1991. Promou el coneixement i la relació de l’art i la cura sanitària, alhora que impulsa
la realització de tallers, estimulant i donant suport a noves idees. L’activitat principal del Forum és compartir experiències
d’experts, informacions i idees.
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10.2.
Bibliografia específica:

THE POWER OF ART. VISUAL ARTS: EVIDENCE OF IMPACT, REGENERATION, HEALTH, EDUCATION AND LEARNING
Arts Council England (2006)
Descàrrega gratuïta: www.artscouncil.org.uk (a l’apartat Publications)

Anàlisi realitzada a partir de 20 estudis de cas que serveix per il·lustrar l’impacte de les arts visuals contemporànies en la
regeneració, la salut, l’educació i l’aprenentatge. La investigació proporciona marcs detallats de contractació d’artistes en
comunitats per arribar a una diversitat de resultats. Inclou un apartat específic dedicat als hospitals i a la sanitat.
THE ARTS HEALTH AND WELLBEING

Arts Council England (2007)
Descàrrega gratuïta: www.artscouncil.org.uk (a l’apartat Publications)

Investigació que estructura el primer pla estratègic nacional per a les arts, la salut i el benestar a Anglaterra.
ARTS, CREATIVITY AND MENTAL HEALTH INITIATIVE: PARTICIPATORY ARTS SELF EVALUATION APPROACH
PROJECT REPORT
Goldie, Isabella (2007)
Mental Health Foundation. Londres.
Descàrrega gratuïta: www.mentalhealth.org.uk/publications

Informe promogut per la Mental Health Foundation (Fundació de Salut Mental) amb el suport i col·laboració de l’Scottish Arts
Council (Consell de les Arts Escocès) i del programa ArtFull i Evaluation Support Scotland (entitat avaluadora). L’informe narra
la trajectòria d’un projecte integral d’arts i salut de sis mesos de durada basat en la participació. El projecte va rebre el suport
del Programa Nacional per Millorar la Salut Mental i el Benestar del govern escocès.
THE HOSPITAL ARTS HANDBOOK

Palmer, Janice; Nash, Florence (1991)
Duke University Medical Center. Durham, Carolina del Nord (EUA)
Descàrrega gratuïta: www.ncartsforhealth.org/Hospital_Arts_Handbook.pdf

Llibre dirigit a persones que vulguin començar un programa artístic en l’àmbit de la sanitat. La primera secció tracta les
activitats del Centre Mèdic de la Universitat de Duke, que té un programa cultural amb molt d’èxit. A continuació vénen un
seguit de seccions pedagògiques dividides per disciplines (arts visuals, literatura, vídeo, etc.), amb narratives descriptives
i formes que puguin ajudar a la iniciació del programa. Una tercera secció recull un llistat de programes en instal·lacions
sanitàries al país i també a altres països.
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10.3.
Bibliografia per ampliar alguns conceptes bàsics:
CODI DE BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A LES ARTS VISUALS
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i Lluís Brun
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, 2008
Descàrrega gratuïta: http://bonespractiques.aavc.net/ca/codi

Publicació dirigida tant als artistes professionals com als que inicien la seva trajectòria professional, així com mediadors de
l’art contemporani (galeristes, representants, col·leccionistes, comissaris, programadors, museus d’art, etc.) amb l’objectiu
que incorporin maneres de relacionar-se basades en les bones pràctiques professionals. S’hi pot trobar informació sobre les
relacions contractuals, les relacions entre l’artista i la galeria d’art i fins i tot models de contractes.
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
Rosselló Cerezuela, David (2004)
Editorial Ariel, Barcelona

El llibre està dividit en diferents apartats que parlen sobre el projecte com a eina de treball en la gestió cultural. També es
defineix com és un bon esquema per al disseny d’un projecte cultural o com ha de ser el desenvolupament detallat de les
fases de l’esquema per a l’elaboració del projecte. Per últim, es tracta el tema de l’avaluació i es donen alguns consells finals.
TÈCNIQUES PARTICIPATIVES PER AL DEBAT GRUPAL
Martí, Joel (2006)
Diputació de Barcelona

Un número de la col·lecció Papers de Participació Ciutadana en el qual s’analitzen i descriuen eines procedents de diferents
disciplines de les ciències socials, ordenades en funció de les seves aplicacions en cadascuna de les fases d’un procés
participatiu. Durant el seu recorregut, aquest llibre divulgatiu aborda temes relacionats amb les tècniques participatives com
ara el disseny, el desenvolupament, l’informe i el procés. Una altra part de la publicació està dedicada a les diferents eines per
treballar en grup (eines de diagnòstic i propostes, de presa de decisions, de programació, etc.). Finalment es presenten dos
formats de tallers participatius, bibliografia i recursos electrònics.
EVALUATING COMUNITY ARTS AND COMUNITY WELL BEING.
AN EVALUATION GUIDE FOR COMMUNITY ARTS PRACTITIONERS
Keating, Clare (2002)
A cura d’EFFECTIVE CHANGE
Editat per Arts Victoria; Darebin City Council; City of Whittlesea; i Vic Health
Descarregable a www.arts.vic.gov.au

El llibre analitza com s’han de produir les avaluacions de processos artístics en l’àmbit de la intervenció comunitària. Aporta
eines per poder desenvolupar cada fase del procés i tenir en compte el rigor ètic des del qual es planteja.
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10.4.
Per saber més dels projectes d’aquesta publicació:
Hearing Voices. Seeing Things. Londres (Anglaterra)

http://www.serpentinegallery.org/2006/08/hearing_voices_seeing_things_1.html
http://www.tfl.gov.uk/tfl/corporate/projectsandschemes/artmusicdesign/pfa/artists/hearing-voices-seeing-things.asp

Outside-in. Navigating the Hospital. Hastings (Anglaterra)
www.esht.nhs.uk/art/index.asp
http://sueridge.com/HOME.html

Echoes Down Corridors. Manchester (Anglaterra)
http://www.limeart.org/projects/pa.html

Perceptions of Pain. Londres (Anglaterra)
http://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/32/5/704.pdf
www.gsttcharity.org.uk/arts/grants.html

Projecte artístic al Royal Aberdeen Children’s Hospital. Aberdeen (Escòcia)
www.rach-art.org.uk

Prototip d’espai per gestionar les emocions a l’hospital. Castelló (Espanya)
http://www.josep-mariamartin.com/es/Prototipo-gestionar-emociones/index.php
http://www.eacc.es

Ressonància Manresa. Manresa (Catalunya)
wwww.ressonanciamanresa.wordpress.com
www.sinapsisprojectes.net
www.idensitat.org
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Art en contextos sanitaris. Itineraris i eines per
desenvolupar projectes col·laboratius és un manual
didàctic que s’adreça a professionals de l’àmbit sanitari i de
l’art contemporani amb voluntat d’estimular i acompanyar
els processos de creació artístics que es desenvolupin en
contextos sanitaris. La publicació inclou un apartat dedicat
a la contextualització d’aquestes pràctiques, tot repassant
vuit projectes desenvolupats a Catalunya, País Valencià,
Anglaterra i Escòcia. El lector també podrà trobar sis itineraris
que l’ajudaran a gestionar el procés de treball col·laboratiu,
acostant les cultures de treball de l’àmbit sanitari i l’artístic.
Per acabar, el llibre presenta una caixa d’eines pràctica, on es
resumeixen un seguit d’elements dissenyats per acompanyar
l’inici d’un projecte artístic col·laboratiu.

Edició:

Direcció:

Producció:

Amb el suport de:

Trans_Art_Laboratori és un projecte del col·lectiu Sinapsis
(Cristian Añó i Lídia Dalmau) que planteja la investigació teòrica
i pràctica al voltant dels projectes artístics col·laboratius en
context. A partir del 2007, el projecte inicia una línia de treball
específicament vinculada al context sanitari, fruit del qual
desenvolupa un projecte a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (2008-2009), un Mapatge de polítiques, programes
i projectes artístics en contextos sanitaris (2007) i un Estudi
qualitatiu entorn de vuit projectes artisticosanitaris (2008).
Aquestes dues recerques es van realitzar amb la col·laboració
de Javier Rodrigo i Rachel Fendler, els quals també formen part
de l’equip de treball que ha desenvolupat aquesta publicació.

