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OBERTA
a les oportunitats,
a les capacitats, 
a les noves tecnologies,
a les arts,
al barri,
a LES PERSONES.



• És un Servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física i
altres patologies associades que entén l'atenció de forma
individualitzada amb suports de caire personal, tècnic, formatiu o de
qualsevol altre tipus, i que es basa en la filosofia de la millora de la
qualitat de vida i l'autodeterminació de la persona amb discapacitat.
• Depèn del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
• Gestionat per la COGD Ciutat Vella SCCL, formada per professionals

des de l’any 1990.
• Treballem des d’una perspectiva que situa a la persona i a la

comunitat al centre de la seva activitat i prioritza el benestar col·lectiu
per davant del benefici econòmic.

Qui som?



El nostre objectiu:
• Millorar la qualitat de vida de les persones ateses, afavorint la seva 

autonomia i oferint projectes per desenvolupar les seves inquietuds.

La nostra Missió:
• Oferir una alternativa innovadora als serveis de teràpia ocupacional 

potenciant la relació amb l’entorn.



Destinatàries
• Les persones destinatàries de l'atenció diürna són aquelles persones 

en edat laboral que tenen dificultats i reducció de la seva capacitat de 
mobilitat, de la cura de sí mateixes, del control de l'entorn o la 
capacitat de comunicació a causa d'una discapacitat física i/o d'origen 
neurològic.
Aquestes persones, per raó de la seva discapacitat, necessitaran 
suports en les diferents àrees d'adaptació personal, laboral, social o 
de salut, que no estan disponibles ni en l'entorn ni en els serveis 
adreçats a la població en general.



Què fem?
• Promoció per a l’Autonomia. Vida independent, funcionament autònom, millora 

de l'autoestima, assertivitat, autogovern, presa de decisions.
• Desenvolupament Personal i Social. Pròpia imatge, coneixements instrumentals, 

aprenentatges funcionals, estratègies de comunicació, logopèdia, relacions 
socials, recursos comunitaris.
• Promoció de la Salut. Fisioteràpia de manteniment, psicoteràpia, esport i 

activitat física adaptada, manteniment i millora de les capacitats físiques, 
cognitives i intel·lectuals.
• Promoció de l’Ocupació : Projectes socials i de sensibilització, accessibilitat i 

relació amb l’entorn i projectes artístics.



Presentació

La memòria d’aquest curs 2019-2020 és ben diferent de la resta, hem viscut tres etapes, tres fases 
ben diferents: Una primera, traslladats a un nou espai, el Recinte de la Fabra i Coats on hem 
explorat i ens hem pogut fer nostre un espai immillorable per crear relacions, i conèixer un altre 
territori. Una segona de tornada al Centre Ocupacional Sínia, en un espai renovat, i que convida a 
treballar en les millors condicions ambientals, una fase en la que em reprès els nostres projectes, 
aquells que tenen impacte directe en el nostre barri, l’hort, les escoles, els instituts...
I una tercera més incerta, de confinament, de pèrdues, de canviar l’ordre de les prioritats, de 
reinventar-se, de protecció, de donar la benvinguda al teletreball, i a les connexions virtuals.
I així tanquem aquest curs sense saber massa bé que passarà al setembre però refermades en el 
convenciment de que seguirem treballant per donar serveis i acompanyaments de qualitat sigui 
quina sigui la situació que ens toqui viure.

Valle Grande i López
Directora C.O Sínia



Per motiu de les obres efectuades al nostre centre (substitució ascensor), ens vam 
traslladar al recinte de la Fabra i Coats a Sant Andreu, de setembre a desembre de 
2019.

Vam aprofitar per fer descoberta de:

1 L’Espai
2 Recinte de la Fabra i Coats i els seus habitants
3 Sant Andreu

Fase 1 Fabra i Coats



Objectius:
Conèixer el centre, crear recorreguts, senyalitzar-lo, distribuir els espais per 
cada grup, dotar-los de personalitat.

Activitats realitzades:
Bateig de les sales de treball: Lorenza Böttner, Frida Khalo, ...
Treball al voltant de la vida i obra d’aquestes artistes
Senyalització del centre
Celebració de la Castanyada
Activitat del Renova Roba 
Taller de decoració de Nadal amb Back to Eco

Fase 1.1 Espai (planta baixa edifici Consorci d’Educació)



Objectius:
Aprendre a moure’s pel recinte, senyalitzant les vies accessibles.
Presentar-nos a les entitats del Recinte.
Participar en la taula d’entitats.
Participar de les activitats.

Activitats realitzades:
Visita guiada pels Amics de la Fabra i Coats.
Participació en les activitats de manteniment físic setmanal a l´ASEM.
Participació en el projecte d’accessibilitat a la festa jove de la Fàbrica de Creació amb l’Ordit i 
Lo Relacional.
Establir contacte amb l’IES Martí Pous per presentar alguna activitat de sensibilització.
Festa de Nadal i de comiat al Taller de Músics amb el Zebres

Fase 1.2 Recinte de la Fabra i Coats



Objectius:
Conèixer el barri i els recorreguts accessibles del voltant, així com els espais 
més emblemàtics.

Activitats realitzades:
Rutes organitzades per conèixer el barri: Gran de Sant Andreu, Casa Bloc, 
Plaça Orfila,...
Visita al Centre Escola Pont del Dragó.
Participació a la Flashmob de Sant Andreu pel dia internacional de les 
persones amb discapacitat.

Fase 1.3 Districte de Sant Andreu



Al gener tornem al centre, a Sínia, al Gòtic.
Tornem a un espai reinventat que dignifica la muralla 
romana, amb una il·luminació càlida, que convida al 
treball i a l’ordre. 

El dia 5 de febrer celebrem el canvi i convidem a 
tothom a compartir aquesta nova etapa amb una re-
inauguració de l’espai.

Fase 2 Tornada al centre



Engeguem  altra vegada tots els nostres projectes ocupacionals:

- Hort i Enxarxa’t
- Canvis
- Sínia El Joc 
- Creativart
- Let’s Gòtic

Fase 2 Tornada al centre



L’objectiu d’aquest projecte és fer xarxa amb altres persones i entitats, ho fem de 
forma virtual (a les Xarxes socials) i física (Treballem a l’Hort). 
Cada setmana hem assistit a l’Hort al terrat del carrer Avinyó, que compartim amb 
els usuaris/es del Taller Sant Jordi. Portem la collita als nostres veïns de Cecas.
Treballem els objectius personals i de grup mitjançant les Xarxes Socials del centre.

Publicacions a Instagram, Facebook i Twitter:
58 fotos
7 vídeos
Només a Instagram  4.758 Me Gusta

Fase 2.1 Hort al Terrat i Enxarxa’t



Beneficis:
Les tasques de l’Hort ens donen l’oportunitat de 
treballar aspectes socials i personals, a l’aire lliure, en un 
espai diferent i amb un resultat TANGIBLE. 
És un projecte amb retorn social, millora la confiança en 
un/a mateix, augmenta l’autoestima.
És satisfactori participar del procés, veure com creixen 
les plantes, cuidar-les i donar la collita a altres entitats 
que ho necessiten.

Fase 2.1 Hort al Terrat i Enxarxa’t



És un projecte de sensibilització adreçat a adolescents de 3er i 4art d’ESO. 
Participació en la cloenda del programa canvis reflexionant al voltant de la bellesa i 
del canvis corporals.

Activitats realitzades amb el grup:
Creació i recerca de material
Treball dels conceptes
Visionat de vídeos i documentals
Estructuració de les sessions
Assaig de les sessions
SESSIÓ amb l’escola Vedruna Àngels

Fase 2.2 Canvis



Projecte Sexualitat (s)
(Degut a la devolució del curs passat 
en el que va sorgir la inquietud de 
parlar sobre sexualitat a les joves i el 
bon acolliment de la idea per part de 
l’escola Cintra, se li comença a donar 
forma a un nou projecte)
Creació i recerca de material
Recuperació i treball sobre l’exposició 
“Sentim”
Treball de conceptes
Visualització de vídeos i documentals

Fase 2.2 Canvis



Activitat de sensibilització amb els nenes i nenes de les escoles mitjançant un joc de 
rol.
Treballem sobre 4 tipus de sessions diferents, adaptades a algunes necessitats de les 
escoles:
Versió clàssica: 3 sessions: a Sínia, a la seva escola i CRP.

Versió Milà i Fontanals : Només disposen de 2 sessions: sessió a Sínia + Sessió escola 
(una estona de preguntes i després fem el joc de rol només amb 4 personatges: 
Hassan, Carmen, Jennifer i Dixon.

Versió Pia St. Antoni: Sessió a Sínia, sessió joc de rol al carrer, 
pel barri i sessió CRP.

Fase 2.3 Sínia el JOC



Versió St. Felip Neri: Sessió a Sínia, 
Sessió al carrer amb grups acompanyats 
de 2 professionals (porten un kit per 
anar provant les limitacions dels 
diferents personatges i unes indicacions 
amb un mapa per saber a quin lloc han 
de fer cada prova), sessió CRP.

Hem fet 14 sessions: Milà i Fontanals, 
SAFA, Mediterrània, Baixeras i 
Alexandre Galí.

Fase 2.3 Sínia el JOC



El projecte Let’s Gòtic és un projecte que es centra a donar visibilitat del nostre 
entorn més proper, el barri de Ciutat Vella i la seva accessibilitat. Ho duem a terme 
de la següent forma:
• Mitjançant la ruta “Un matí al Gòtic”, 
• Web de: letsgotic.jimdo.com, rebre els alumnes de la UIC per conèixer 
l’accessibilitat en el nostre barri. 
• Treballar el projecte CASBA amb alumnes de la UIC.
• Xerrada sobre accessibilitat amb alumnes d’arquitectura de la UPC.

Ruta “Un matí al Gòtic” amb : Fundació Rubricatus

Fase 2.4 Let’s Gòtic

Le’ts Gòtic



Organització i participació de: 
Passejades per la Sostenibilitat 
organitzat per “La Fàbrica del Sol. 
Participació del projecte CASBA: 
Xerrada sobre l’accessibilitat amb 
alumnes de la UIC Suport i 
acompanyament de dues sortides 
amb alumnes de la UIC. Participació i 
comunicació a l’acte de cloenda de la 
UIC Xerrada sobre accessibilitat als 
alumnes de: UPC d’arquitectura

Fase 2.4 Let’s Gòtic



Com treballem?
Treballem de manera multidisciplinar i multinivell generant idees amb diferents 
recursos artístics i adaptacions que s’ajustin a cada necessitat.

Podem treballar en parelles o en petits grups on sumem les capacitats per 
aconseguir l’objectiu, o bé de manera individualitzada.

Les eines tecnològiques també ens acompanyen i ens ajuden a facilitat molt més 
ràpid l’intercanvi de capacitats creatives de cadascú.
Quant més diversa, més rica!

Fase 2.5 Creativart



Busquem en els altres la 
participació i la complementarietat, 
i és aquí on estem convençudes de 
que diferents formes de pensar i de 
fer, enriqueix el projecte.

Fase 2.5 Creativart



En tots els projectes ocupacionals 
i de manera transversal 
acompanyem a les usuàries per 
promoure la seva autonomia 
personal social, i l’autogovern.

Els oferim suport emocional i 
social, i oferim sessions 
individuals per treballar el 
creixement personal i 
l’autoestima.

Fase 2.6 Autonomia, suport emocional i social



Vetllem per el manteniment i el 
benestar físic dels nostres usuaris/es 
amb sessions de fisioteràpia i sessions 
grupals al CEM Colom.

Fase 2.8 Benestar físic



Apropa’t Cultura
El Projecte Apropa Cultura neix l’any 2006 amb la voluntat de millorar la vida 
de les persones amb vulnerabilitat a través de la cultura, obrint teatres, 
auditoris i museus de tot Catalunya.

Objectiu:
Fomentar l’accés de totes les persones a la cultura i a l’oci inclusiu
Descobrir el plaer de les diferents disciplines artístiques (teatre, dansa, òpera, 
música, circ,...)

Fase 2.9 Apropa’t Cultura



Activitats:
Fer una selecció d’espectacles 
teatrals, concerts de música i 
exposicions a museus per tal de 
gaudir-ne organitzats en petits grups, 
bé d’usuàries del centre, o bé mixtes 
d’usuàries i familiars.
2 Òperes
3 Obres de teatre 
1 Concert de música 
Han participat, 16 persones usuàries, 
14 familiars i 8 professionals

Fase 2.9 Apropa’t Cultura



Participem juntament amb els professionals de la residència Vigatans i liderades 
per el Dr. Joan Canimas en un espai on elaborar un protocol per preservar el drets 
de les persones amb disfàgia.

A nosaltres ens servirà de base per replantejar-nos l’espai del menjador, 
alimentació, ambient.

Fase 2.10 Espai de Reflexió Ètica



Accions solidàries







Des del 13 de març que va sortir l’ordre de tancament dels centres d’atenció diürna 
fins a dia d’avui, hem seguit les recomanacions i les mesures dictades pel Procicat
en les diverses fases i estem organitzats de la següent manera:

En confinament:
- Detecció de necessitats (roda de trucades)
- Creació d’activitats mitjançant vídeo trucades, xarxes, i correus electrònics amb 
tots els usuaris /es.
- Atenció als domicilis (acompanyament al dol, suport en les activitats de la vida 
diària i higiene)
- Recaptació del nostre material per fer donacions als domicilis i a les entitats 
properes que s’havien quedat sense existències (2 entitats)

Fase 3 Sínia en temps de la Covid-19



- Repartir material de protecció 
(EPI): guants, mascaretes, gel 
desinfectant... a 20 domicilis 
(en alguns casos 2 cops)

- Contacte amb les llars-
residències on viuen els 
nostres usuaris/es.

- Sol·licituds i gestions d’ajudes a 
serveis socials per tots aquells 
que ho necessiten (seguiment 
especial de 5 casos)

Fase 3 Sínia en temps de la Covid-19



En les diverses fases de desconfinament:
- Atenció domiciliaria tots els usuaris i usuàries del centre segons prioritats i 
segons les regions sanitàries on viuen els professionals per evitar projectes.
- Adquisició d’una plataforma virtual per facilitar el tele treball.
- Adequació dels equips informàtics dels usuaris /es per poder treballar des 
de casa.
- Hem mantingut reunions virtuals tant amb l’equip com amb d’altres entitats 
per tal de consensuar accions, donar suport en el que calgui.

Fase 3.1 Sínia en temps de la Covid-19



En fase represa (juliol 2020):
- Adquirir i adequar el centre amb 
totes les mesures per fer front al 
contagi del COVID 19
- Formació de tot l’equip per 
utilitzar els protocols i les mesures 
de protecció.
- Repensar i reinventar els 
projectes ocupacionals (basats en 
establir vincles) 

Fase 3.2 Sínia en temps de la Covid-19



Equip del Centre Ocupacional SÍNIA
Juliol de 2020


