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EL MUSEU DE LA GARROTXA AJUDA A MILLORAR 
L’ESTAT EMOCIONAL DELS SANITARIS DESPRÉS DE 

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
 

 
 

 
Recuperart-19 és una iniciativa impulsada per l’Institut Català de la Salut amb la 
col·laboració del Departament de Cultura. 
 
16 museus d’arreu de Catalunya participen d’aquest projecte pioner a nivell 
internacional.  
 
 

 

 
El Museu de la Garrotxa posa en marxa Recuperart-19, un programa innovador 
per millorar l’estat emocional dels professionals sanitaris després de la pandèmia 
de la COVID-19. Impulsat per l’Institut Català de la Salut amb la col·laboració del 
Departament de Cultura, la iniciativa ofereix al col·lectiu sanitari una proposta 
basada en l’ús dels museus com a entorns de reflexió i millora del benestar 
emocional.  
 
Aquesta és una acció pionera a nivell internacional. Està pensada per realitzar-se 
de forma individual. Els participants poden anar al Museu de la Garrotxa o a 
qualsevol dels 16 museus i identificar-se com a professionals sanitaris. Tindran 
l’accés gratuït a les instal·lacions i se’ls proporcionarà un quadern especialment 
elaborat per l’ocasió i una fitxa amb una relació d’obres del museu sobre les 
quals girarà l’activitat. Es tracta d’una experiència que proposa exercicis 
d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, creativitat, 
escriptura, dibuix i reflexió.  
 
El programa Recuperart-19 se centra en la prevenció i gestió de possibles 
quadres d’ansietat, depressió i fins i tot lleus manifestacions d’estrès 
posttraumàtic associats a l’activitat professional durant la crisi del nou 
coronavirus.  
 
A part del Museu de la Garrotxa,  també s’han sumat al projecte Recuperart-19 el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Museu de 
Lleida, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu de Sitges, el Museu d’Art 
de Cerdanyola, el Museu de l’Hospitalet, el Museu de Tortosa, el Museu de 
l’Empordà, el Pau Casal del Vendrell, l’Episcopal de Vic, el Centre d’Art La Panera 
de Lleida, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i el Museu de la Pell d’Igualada.  
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En la línia d’aquesta iniciativa, l’Institut Català de la Salut i el Departament de 
Cultura, l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot conjuntament amb la Fundació 
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Universitat de Vic-Central de 
Catalunya van crear el 2019 l’Observatori d’Humanitats en Medicina. Precisament 
aquest projecte va néixer, entre altres propòsits, per impulsar la relació entre 
salut i cultura seguint les diferents experiències avalades per l’informe publicat el 
2018 per l’Arts Council England el qual recollia les investigacions sobre 
avaluacions i evidències d’aquest tipus de pràctiques. La crisis del COVID-19 ha 
provocat el foment de les relacions entre salut i humanitats i la posada en 
pràctica de diferents experiències en el mateix sentit. 
 
El model mèdic de salut basat tradicionalment en la malaltia i en l’entorn clínic ha 
evolucionat els últims anys cap a un model més social centrat en la prevenció, 
en el benestar i en el paper de la comunitat.  
 


