
SOL·LICITUD DE DONACIÓ
A EMPRESES I FUNDACIONS

Entretemps, Associació per al desenvolupament social i cultural
CIF núm. G17945965 i amb el núm. 33705 d’inscripció al registre d’associacions

www.tallersescriptura.com

Contacte

entretempsescriu@gmail.com
639 28 19 48 (Marie-Noëlle)
634 50 55 41 (Carme)
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1. Qui som? Què fem?

Orígens i recorregut

L’associació cultural Entretemps neix el 2007 de la mà de la filòloga i lingüista Marie-Noëlle

Marange, i ho fa amb un primer objectiu: dur a terme tallers d’escriptura creativa i lúdica

adreçats a nens i nenes ingressats a l’hospital per malalties cròniques. De seguida es

proposa el projecte a entitats i institucions que acullen joves i adults amb risc d’exclusió

social.

L’any 2010, Entretemps decideix reconduir el seu objectiu inicial i portar a terme tallers

d’escriptura per a centres cívics de la província de Girona com una activitat complementària;

és a dir, amb un públic de joves i adults sense problemes físics, mentals o psicològics.

El 2013, l’equip d’Entretemps s’amplia amb més col·laboradors i més projectes intentant

assolir el seu primer propòsit: ajudar col·lectius amb risc d’exclusió alleugerint el seu

patiment i el seu malestar psicològic a través d’activitats culturals i manuals fent servir, a

banda de l’escriptura, la dansa, la il·lustració, la fusteria o el conte oral. Tanmateix, aquest

projecte no tira endavant.

El 2016, l’equip d’Entretemps es consolida en un grup reduït de professionals i inicia dues

actuacions: al Centre de Dia de Salut Mental de Figueres i a l’Aula Hospitalària de l’Hospital

Universitari Dr. Josep Trueta. 

Des de llavors, seguim creixent i oferint parèntesis creatius en diferents espais i adreçats a

públics diversos.

Des del 2018, Entretemps actua en escoles i instituts; oferint tallers puntuals, itineraris

d’escriptura creativa i formació a equips de mestres i professors.
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Tot i així, i des de l’any 2021, Entretemps orienta els seus esforços cap a dues línies

fonamentals: salut mental i educació (escoles, instituts i grups de joves a les biblioteques).

Entenem que, per motius diferents, aquestes dues categories són les que més necessiten

tallers d’escriptura creativa.

El nostre equip

- Marie-Noëlle Marange, presidenta de l’associació i tallerista

- Carme Caum, secretària i tallerista

- Cristina Erill, tallerista

- Imma Riu, psicòloga col·laboradora. Dona suport en els tallers als centres de

salut mental.

- Pep Mateo, psicoterapeuta i tresorer

- Laura R. Grau, responsable de Comunicació (web i xarxes socials)

- Marissa Mitjà, mestra col·laboradora. Dona suport en la part pedagògica i

logística de l’associació.
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2. Què aportem?

Als usuaris dels centres de salut mental

La raó de ser dels tallers setmanals i de setembre a juny impartits als centres de dia de salut

mental és principalment ajudar els usuaris a ser més autònoms tant en la seva vida
quotidiana com per aconseguir una feina adaptada. Alguns ja ho han aconseguit, d’altres

no podran treballar mai, però almenys estan integrant uns recursos per ser més

independents en el seu dia a dia.

Adquirir autonomia té com a conseqüència adquirir confiança en un mateix, que, a la

vegada, aporta més alegria, més satisfacció i per tant més acceptació de la seva malaltia.

A nivell intel·lectual, els tallers d’escriptura ajuden a concentrar-se, no només a l’hora de

redactar sinó també a l’hora d’escoltar o participar en un intercanvi d’idees.

A nivell de sociabilitat, el treball col·lectiu o el treball en parella ajuda els participants a

pactar, cedir, proposar i donar el millor d’ells mateixos perquè l’escrit surti el millor possible.

Cal recalcar que tan sols fer l’esforç d’acudir al taller (i a d’altres) cada setmana els ajuda a

superar la seva tendència a deixar-se anar.

Taller d’escriptura creativa amb el grup de rehabilitació del centre de Girona, 2022

Als escolars i estudiants. Als mestres i docents

Practicar l’escriptura creativa a l’aula i de manera regular és beneficiós per diversos motius:

- Desperta la imaginació i la creativitat;
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- Apropa els participants al món de la ficció, el somni i les emocions;

- Desenvolupa el pensament abstracte;

- Afavoreix la capacitat de comprensió i l’expressió oral i, en conseqüència, millora

el rendiment acadèmic.

Podem dir que la nostra tasca consisteix principalment a ensenyar als escolars i estudiants

que escriure pot ser divertit si plantegem aquesta activitat des del punt de vista creatiu. Per

tant, ells entenen que, per poder escriure amb satisfacció i il·lusió, primer de tot cal cridar i

construir la seva imaginació.

També els mestres i docents surten beneficiats d’aquests tallers, ja que poden conèixer una

altra manera de treballar la llengua i una proposta per impulsar la creativitat i el món interior

dels escolars i estudiants.

Taller d’escriptura creativa a l’escola Montpalau d’Argelaguer, 2022

●
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● Taller d’escriptura creativa a l’institut de Celrà, 2022

Als infants hospitalitzats

Els tallers puntuals que impartim a l’Aula Hospitalària de l’Hospital Universitari Dr.

Josep Trueta reuneixen en cada sessió uns 5 o 6 infants. Podem dir que tenim la mateixa

missió que els pallassos amb qui fins i tot, a vegades, coincidim: distreure’ls amb unes

activitats diferents. L’escriptura creativa amb ells es converteix el més sovint en inventar un

conte entre tots els participants. En moltes ocasions, hi participen els familiars ‒pares o

avis‒.

D’altra banda, aquests tallers en àmbit hospitalari tenen un component de socialització, ja

que es reuneixen tots els infants que no han d’estar enllitats.

Taller d’escriptura creativa a l’Aula Hospitalària de l’Hospital Trueta, 2020

Tallers actuals (2022-2023)

- Tallers setmanals als centres de salut mental d’Olot, Figueres i Girona amb un

total de 26 usuaris

- Sessions puntuals (2 o 3 per cicle) a instituts (Celrà i Sarrià del Ter), a l’escola de

Medinyà i a la d’Argelaguer(des de fa 5 anys)
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Taller d’escriptura creativa amb el grup de rehabilitació del centre de Girona, 2017

Tallers previstos (2023-2024)

- Els tallers vigents als centres de salut mental, escoles i instituts (veure punt

anterior)

- Aula Hospitalària de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (els tallers es varen

suspendre per la pandèmia)

- Hospital de dia de Figueres (nou projecte)

- Centre presidiari de Figueres per als mòduls següents (nou projecte):

o Escola d’adults

o Grup de dones

o Grup de salut mental
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3. Com financem l’associació?

Cada centre de salut mental, aporta, aproximadament, un 50% del cost de

l’activitat. L’associació Entretemps rep una subvenció de DipSalut per als tallers impartits

als centres de salut mental que correspon a un 35% (segons els anys) del pressupost

sol·licitat (deduint el que aporta cada centre).

Per a l’Aula Hospitalària de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta no disposem de cap

font de finançament. La tallerista ha realitzat aquests tallers voluntàriament (des del curs

2016-2017).

Pel que fa als tallers impartits a les escoles i instituts, cada centre (a través d’una quota
familiar) paga el tallerista pel nombre de sessions i segons un barem establert per nosaltres.

Tanmateix, cal recalcar que si tinguéssim una manera de subvencionar els tallers, més

escoles podrien beneficiar-se’n i les famílies no haurien de fer aquest esforç.

Així, desglossant els diferents objectius que ens hem marcat, veiem que l’ajuda que rebem

de DipSalut no arriba a cobrir els pagaments als talleristes ni les despeses bàsiques de

funcionament de l’associació, que són:

- Comunicació (manteniment del web i de les xarxes socials)

- Material didàctic i plàstic per als tallers

- Desplaçaments

- Manteniment del compte bancari

- Tràmits de secretaria
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4. Què necessitem?

Des del curs 2021-2022 estem treballant perquè l’associació es desenvolupi i creixi per

respondre a les demandes tant dels centres de salut mental com dels centres escolars i

instituts i els nous projectes per al 2023-2024 (hospital de dia de Figueres i centre

penitenciari de Figueres).

Hem ampliat el nostre equip i, des de fa poc, necessitem l’ajuda d’una persona perquè

gestioni els temes de comunicació: pàgina web i xarxes socials. Un objectiu que perseguim

és visibilitzar la tasca de l’associació ‒sobretot perquè, d’una banda, treballem amb un

col·lectiu molt estigmatitzat com és el dels malalts mentals i, d’una altra, els mestres i

docents coneixen molt poc què és, com funciona i què aporta un taller d’escriptura creativa.

Per això, requerim d’una persona que s’encarregui de la comunicació i de la transmissió de

tota aquesta experiència que aportem a la societat.

Per aquests motius necessitem la vostra col·laboració a fi que l’associació Entretemps
pugui ampliar-se i arribar a satisfer les demandes que es fan cada vegada més nombroses.

No demanem una gran quantitat de diners, sinó que pensem que si cadascuna de les
empreses contactades fes una aportació d’entre 100 a 300 euros, això ens seria de
gran ajuda.

Ens comprometem a informar-vos amb transparència sobre l’ús que l’associació fa de la

vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Gracies per la vostra atenció.

L’equip d’Entretemps
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