
FORMACIÓ SOBRE PATRIMONI,

CULTURA I TURISME PER 

A PERSONES AMB TRASTORN

MENTAL

INSCRIPCIÓ 

i INFORMACIÓ

Amb el suport de:

Dates: pendent de confirmar

2A FASE: VISITES PEL BARRI DE GRÀCIA

Grup ATRA

Tel. 93 237 68 24 

c/ Gran de Gràcia 239, 1er-1a

08012—Barcelona

grupatra@grupatra.org

www.grupatra.org      

FORMACIÓ

Dates: del 4 d'octubre al 22 

de desembre de 2021.

Horari: de 16h a 18h.

Lloc: c/ Gran de Gràcia 239, 1er-1a,

08012 Barcelona.

Durada: 40 hores (teoria i pràctica).

1A FASE: FORMACIÓ TEORICOPRÀCTICA

Places limitades, grups reduïts 

de 15 places subvencionades

Foto: Jaume Meneses

LA MEVA

BARCELONA

8a edició



LA MEVA BARCELONA

T’agrada Barcelona però no la coneixes prou?

Voldries descobrir racons de la ciutat i saber-ne

la història que amaguen? Amb ‘LA MEVA

BARCELONA’ t’ho posem fàcil: formem

persones amb un trastorn mental perquè,

periòdicament, facin de guies de la ciutat. 

‘LA MEVA BARCELONA’ és una activitat de

l'entitat Salut Mental Gràcia per contribuïr 

a l'apoderament de les persones amb trastorn

mental. L’objectiu és millorar les seves

habilitats socials, l’autoestima i el sentiment 

de pertinença per facilitar-ne el procés

d’integració social. A més, contribueix a

combatre l’estigma associat a aquestes

malalties. 

La formació té una durada de 40h (teoria i

pràctica) i la imparteixen professionals del

turisme i la cultura. Durant tres mesos es forma

les persones assistents en història dels barris

que es recorreran i en habilitats comunicatives

per fer les explicacions més atractives als/les

visitants. 

OBJECTIUS

Contribuir al desenvolupament i a

l’increment de les habilitats socials de les

persones amb malaltia mental. Facilitar

eines per a la millora de la comunicació i la

relació interpersonal per fomentar

l’apoderament i reforçar l’autoestima.

Trencar l’empobriment social que

comporta un diagnòstic en malaltia mental.

Estimular la capacitat de relació de cada

persona amb el seu entorn més enllà de la

seva malaltia.

Promoure la relació entre persones amb i

sense trastorn mental, potenciar el

sentiment de pertinença i evitar l’aïllament i

l’estigmatització.

Fomentar el coneixement de la història, la

societat i el patrimoni cultural de la ciutat,

reconèixer-los com a propis i compartir-los

activament i com a protagonistes.REQUISITS

Tenir 18 anys o més

Tenir diagnosticada una malaltia mental


