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El Servei educatiu del Centre d’Art Tecla Sala de L’Hospitalet 
treballa per apropar l’art a la comunitat, investigant maneres 
d’acollir i posar les persones al centre de la seva pràctica de me-

diació. Així mateix, Tallers Bellvitge ofereix a persones amb discapacitat 
intel·lectual una programació educativa que pren l’art com a eina de 
treball. Des del 2009, les dues entitats han establert una col·laboració a 
partir de la programació del centre d’art, la qual cosa ha generat rela-
cions de proximitat, afecte i confiança entre les dues entitats, i ha facili-
tat l’apropiació de l’espai museístic i del llenguatge artístic als usuaris 
de Tallers Bellvitge.

L’any 2014, el Servei educatiu va proposar a Tallers Bellvitge crear un 
grup de treball per dur aquest intercanvi més enllà, amb l’objectiu de 
fer partícip el col·lectiu de la realitat del centre d’art així com de la 
tasca del Servei d’una manera més profunda i activa. El projecte, que va 
prendre forma d’ApS (Aprenentatge Servei) i es va anomenar Què vol 
dir mirar un quadre? va tenir com a repte que persones amb discapaci-

tat intel·lectual lideressin visites 
guiades amb públics, adquirint 
coneixements sobre la medi-
ació artística i mostrant la seva 
manera rica i singular de ser i 
d’acostar-se a l’art.

Des d’una metodologia flexible  
basada en l’escolta, el “grup 
de guies” de Tallers Bellvitge va 
escollir les obres de l’exposició 
que volien treballar i de quina 

allò normal  
és ser diferent
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manera. Els educadors 
els van acompanyar 
en aquest exercici per 
donar forma als seus 
desitjos i interessos, 
respectant el màxim 
possible la seva forma 
de comunicar i viure 
les obres d’art. Com a 
culminació d’un procés 
ric i intens, un equip 
de mediadors integrat 
pels usuaris i els educadors socials de Tallers Bellvitge i les educadores 
del centre d’art, van oferir visites performatives per a públic adult. 

En aquestes visites els rols entre mediadors i públic es van difuminar, 
les estratègies per activar la mediació es van ampliar, tot incloent llen-
guatges del cos com el teatre i la dansa. Així, es va generar una pràctica 
que demostra que tothom té alguna cosa a dir quan parlem d’art i 
en la qual les persones son protagonistes. A més a més, l’experiència 
va generar un espai de trobada i de debat entre professionals 
d’equipaments culturals del territori sobre el potencial i els reptes de la 
mediació artística per la inclusió social. 

Què vol dir mirar un quadre? ha suposat una pràctica alliberadora i sig-
nificativa per tots els participants i per al propi centre d’art. Així doncs, 
l’equip està sistematitzant la metodologia creada, tot buscant un model 
exportable de treball i aprenentatge que es pugui compartir, a la fi 
d’expandir les possibilitats entre l’art i l’educació.



Què vol dir mirar un quadre? es va plantejar com un espai laboratori 
d’experiències i possibilitats a partir de l’exposició de Josep Maria Alcover, 
El moll de l’os. Dins les accions programades es va invitar el col·lectiu de 
discapacitat psíquica de Tallers Bellvitge al muntatge de l’exposició, a 
realitzar diferents sessions de treball amb l’equip educatiu del centre d’art 
per conèixer la seva feina, acompanyant-lo en visites escolars. També es va 
convidar aquestes persones a imaginar la seva visita, preparar-la i fer-se-la 
pròpia per tal de conduir i presentar la seva proposta davant dels públics. 
A la darrera sessió, vam contar amb la presencia de l’artista i es va crear un 
grup de debat entre professionals de l’art i l’educació.
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