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1 Associació Cuida la Vida

L'associació Cuida la vida, facilitadores pel benestar, neix el 2014 per un grup de facilitadores 
formades  a  l’Escola  de  biodanza  de  Rolando  Toro  de  Barcelona  amigues  de  la  salut  i  el 
benestar de les persones: infants, adolescents, gent gran, persones amb discapacitats, és a dir, 
persones en general. 

Tenen l’experiència i voluntat de crear espais per a dansar la vida, és a dir, per promoure els 
valors que afavoreixin el creixement personal i social. 

La Biodanza, creada per l’antropòleg i psicòleg xilè Rolando Toro Araneda als anys 60, és un 
sistema que treballa amb la música, el moviment, les emocions i la vivència, dins d’un context 
de grup, afavorint l’expressió saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial.  
El  propòsit  d'aquesta  associació  és  facilitar  espais  de  vida  per  a  una  millora  de  la  salut  
psicosocial.

Cuida  la  vida  treballa  per  la  creació  d’espais  per  promoure  la  salut  i  el  creixement 
psicosocial  de  les  persones –  infants,  adolescents,  gent  gran,  persones amb necessitats 
especials,  és  dir,  persones en general-  en  diferents  àmbits  clínics  i  socials  a  través  de la  
biodanza i de la psicoterapia. 

Cuida  la  vida  pretén  contribuir  a  la  millora  de  la  convivència  ciutadana  i  per  fer  de  la 
diversitat  un factor  d’inclusió  social,  econòmic i  polític  on totes les persones tinguin  les 
mateixes oportunitats i accedeixin als recursos necessaris per gaudir d’una vida digna. Entenen 
la felicitat com una valor social, sent la missió d’aquesta associació la de facilitar espais de vida 
per a una millora de la salut psicosocial.

Des de Cuida la vida compartim els valors de la justícia social, el respecte als drets humans, la 
participació ciutadana, l'equitat i la transparència. Estem compromeses amb la construcció d'una 
societat biocèntrica, justa, solidària, intercultural i inclusiva. 

Per això al llarg del 2015 s'han dut a terme els següents projectes amb la voluntat que tots ells 
siguin projectes de continuïtat:

a.) Biodanza i salut mental per a l’integració psicosocial de persones amb un diagnòstic 
de trastorn mental sever. 

b.) Dansant sense etiquetes per contribuir en la lluita contra l’estigma en salut mental.

c.) Dansant els anys pel benestar psicosocial i per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran i persones amb  demència i/o parkinson
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d.) Dones que dansen pel benestar i l'enfortiment de l'identitat de les dones que han viscut 
violència masclista i pel desenvolupament de relacions saludables en la prevenció de la 
violència masclista

e.) Dansant la diversitat  per promoure amb espais inclusius i per a un temps d'oci de 
qualitat a persones amb discapacitat intel.lectual i a les seves famílies. 

2 Metodologia

Des de Cuida la vida treballem a partir de la metodologia de Biodanza (creada per Rolando Toro 
Araneda). És un sistema terapèutic, pedagògic i vivencial que afavoreix l'expressió saludable de 
la identitat,  estimula el  desenvolupament de l'afectivitat  i  l'adquisició  de nous aprenentatges 
afavorint l'expressió saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial. 

La Biodanza és un sistema que facilita l'obertura i la receptivitat, i prioritza el respecte a la vida 
en  totes  les  seves  formes,  estimulant  una  actitud  més acurada  que  es  basa  en  l'amor,  la 
tolerància i  l'empatia. Utilitzem com a recursos principals el grup,  la música i  la  dansa. Les 
sessions de Biodanza faciliten la construcció de vincles afectius entre les persones participants 
del grup. Aquests vincles es tradueixen en una major acceptació d’un mateix i dels altres en un 
entorn de cura i respecte. 

Les sessions de Biodanza tenen dues parts: en la primera part, es facilita un espai de reflexió 
grupal  a on es comparteixen les experiències i  reflexions personals.  En la segona part,  es 
facilita un espai d'expressió a través del moviment, amb propostes d'exercicis per a realitzar  
sols,  en parella  o  en grup amb unes músiques determinades que afavoreixen  la  integració 
emocional i de la pròpia identitat, i la construcció de vincles afectius amb la resta de participants.

3 Els projectes de l’entitat

3.1.- Biodanza i salut mental 

És un  projecte per a l’integració psicosocial de persones amb un diagnòstic de trastorn mental 
sever.  A través  de la  biodanza  es  promou el  seu  procés  d’inclució  social  i  una  millora  de 
l’autoestima. 

Al llarg del 2014 i  gràcies al  suport  de l’Ajuntament de Barcelona i  la col.laboració d’AREP 
(Associació  per  la  rehabilitació  de  les  persones  amb  malaltia  mental)  s’ha  dut  a  terme 
satisfactòriament  un  procés  amb  un  grup  de  persones  vinculades  als  diferents  serveis  de 
l’entitat. Durant el 2015, es va realitzar, amb un grup obert a la ciutadania del Club social de 
l’entitat, situat a l’Ateneu Armonía, al barri de Sant Andreu.

A mes, al llarg del 2015, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i un conveni creat amb 
l’Hospital  de Sant Pau, s’ha dut a terme el  projecte al  Servei  de rehabilitació Pi  i  Molist  de 
L’Hospital. 

Objectiu general
Promoure una millora en l’estat de salut psicosocial de les persones amb problemes de salut  
mental afavorint el procés d’integració social i la millora de la seva autoestima.

Resultats i desenvolupament del projecte
El  projecte  s’ha  desenvolupat,  obrint  conveni  amb  l’Hospital  de  St.  Pau,  al  Centre  de 
Rehabilitació Comunitaria i Centre de Dia de Pi i Molist, comptant amb el suport i seguiment dels 
seus professionals (2 psicòlegs, 2 educadores socials i el psicòleg de la llar resindencial).  Al 
grup han assistit un total de 19 persones (15 dones; 4 homes), 14 de les quals amb continuïtat 
setmanal  al  llarg  de les 14 sessions realitzades.  El  projecte  ha constat  de 20 sessions de 
biodanza (1,5 hores setmanals) amb un grup de persones ingressades o vinculades a una unitat  
de psiquiatria, amb la voluntat, post-avaluació, de garantir-ne la seva continuïtat. Al grup han 
assistit  amb  regularitat  dues  treballadores  del  centre,  les  quals  han  realitzat  un  seguiment 
setmanal de l’evolució dels participants més enllà de la sessió. 
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Els  participants  son  persones  vinculades  al  servei,  algunes  de  les  quals  amb  molts  anys 
d'estavilització del trastorn mental del qual han estat diagnosticats, que acudeixen al servei o bé 
hi viuen resindencialment. Inicialment, ens haviem proposat que el grup estigués format per a 
persones en situació de post-ingrés,  però,  finalment,  s'ha considerat  adequada i enriquidora 
l'heterogeneïtat  del  grup,  donant  la  possibilitat  de  que  persones  residents  i  usuaris  de  les 
activitats del servei creun una xarxa social nutridora i generadora de benestar. 

Considerem que l'objectiu del projecte s'ha assolit, tan per l'enfortiment manifestat i observat de 
la seguretat propia dels usuaris en la seva capacitat expressiva davant de l'Altre i el grup (tan a 
través  del  moviment  com de  la  paraula),  com  per  la  creació  d'un  grup  cohesionat  i  intim 
generador de relacions de benestar.    

Considerem  que  a  través  del  projecte  Biodanza  i  salut  mental,  s'ha  aconseguit  promoure 
l'inclusió psicosocial de les persones amb un diagnòstic de transtorn mental generant un espai 
de confiança i vincles entre els participants generadors d'una mirada afectiva i incloent vers la 
singularitat  de cadascú.  Considerem important,  donar  continuïtat  al  projecte  per  tal  de  que 
paulativament el grup pugui creixer des de l'heterogeneïtat dels participants sent persones amb 
un trastorn mental  i  persones sense un transtorn mental.  Aquesta ha estat  l'experiència de 
continuïtat que varem realitzar amb l'associació AREP (receptora del projecte durant el 2014). Al 
llarg del 2015, s'ha creat un grup de biodanza obert a la ciutadania amb els membres del grup 
d'AREP al Centre Civic Armonia.     

A  través  del  projecte  Biodanza  i  salut  mental,  s'ha  aconseguit  facilitar  la  recuperació  del 
benestar psicosocial que permet la construcció d’un projecte de vida saludable. Considerem que 
la biodanza ha facilitat la construcció del vincle del grup, permetent l'expressió de la singularitat 
de cadascú d'una forma espontànea, i en un marc d'escolta d'un mateix i de l'Altre. Apareixent 
en el moviment i en la paraula: la complicitat, afecte, unió, la confiança tan necessaries, com per  
qualsevol  de  nosaltres,  per  trobar  un lloc  en  la  Vida i  la  construcció  d'un  projecte  de vida 
saludable.   

Resultats de les accions del projecte Resultats
Resultat 1

Número de sessions de presentació realitzades: 

Número de participants a les sessions de difusió: 

Número d'institucions interessades en el desenvolupament del projecte: 

Valoració dels participants:        

1

15

1

Molt positiva 
(relaxant i alegre) 

Resultat 2

Continuïtat de l'assistència dels participants: 

Valoració dels participants a través de metodologies qualitatives: Exposat a 
l'apartat de valoració

Valoració  del  professional  a  través  de  la  memoria  de  l'activitat  :  Molt 
satisfactòria         

Molt satisfactoria 
segons els 

professionals. 19 
assistents al grup 
i 14 participants 
de continuïtat 

regular

Resultat 3

Número de reunions amb les institucions: 5 reunions

Valoració de l'equip interdisciplinar:      

Molt satisfactoria, 
i amb ànims de 

donar-li 
continuïtat i 

col.laborar en 
difrondre l'eina 
dins del centre. 

Resultat 4 Finalment,  no  es 
fa  una  presen-

5 de 21



Cuida la vida
Associació de facilitadores pel benestar

 Memòria 2015

Assistents a la presentació del material: 

Valoració de l'activitat pels seus assistents: 

tació  pública  i 
reglada  del 
material. 

Molt positiva

Les sessions de biodanza es realitzen setmanalment i tenen una durada de dos hores. Durant la 
primera part, es facilita un espai de reflexió grupal i verbal on es comparteixen les experiències i  
reflexions personals de les emocions i eperiencies compartides a través de les danses o al llarg 
de la setmana.  A la  segona part  de la sessió,  es facilita  un espai  d'expressió  a través del 
moviment mitjançant propostes d'exercicis per realitzar sols, en parella o en grup amb unes 
músiques determinades que faciliten la dansa i el cant per a la integració i el reaprenentatge 
emocional. 

Els primers exercicis promouen la vitalitat i estimulen la connexió amb l'alegria i es treballa a 
través del ritme i músiques més actives, mentre que el segon bloc d'exercicis són una proposta 
de moviments més lents i melòdics que promouen la relació afectiva amb un mateix, amb l'Altre 
i el grup. 

A final de cada sessió,  cadascun dels participants ha escrit en un paper una paraula o frase de 
Què se’m emportava, com es sentia. Tots els papers s’han guardat en un sobre personal. Les 
paraules eren compartides a la roda final en funció de la voluntat de cadascun dels participants. 

Aquestes  paraules  han  format  part  del  procés  de  seguiment  dels  participants  i  de  les 
dinàmiques finals per la creació d’un material de difusió del projecte. En aquest cas, ha estat un 
mural per compartir amb la resta d’usuaris del centre els efectes i  l’impacte de la biodanza. 
Aquestes paraules, retrospectivament, ens donen una idea clara de l’evolució del grup. Al llarg 
de les primeres sessions els termes que destacaven eren el de 

tranquil•litat, Relaxació, Pau i Alegria. Aquests estats s’han mantingut al llarg de procés, en un 
augment dels termes d’alegria i vitalitat. 

A partir de la segona sessió s’ha introduït el concepte d’ Amistat i Companyarisme, Positivitat,  
Diversió i Vitalitat, i Emoció. Al llarg del procés paulativament: Afecte, tendresa, fora prejudicis, 
deixar-me  portar,  elecció-poder,  saber  escoltar  i  parlar,  alliberació,  superació,  lleugeresa. 
També,  han  compartit  estat  de  cansament  o  decaïment.  De  fet,  l’espai  d’intercanvi  verbal  
sempre s’ha proposat com espai d’expressió emocional on posar nom als estats i sentirs de 
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cadascú en tots els seus matisos, la qual cosa és un primer pas en la capacitat d’autogestió de 
les emocions. 

Al llarg del procés s’ha creat un espai de confiança, moderat per un símbol que donava el torn 
de paraula quan la persona l’agafava, per tal de fomentar l’expressió i l’escolta activa. Ha estat 
un element molt ben valorat pel grup. I ‘espai d’expressió ha estat ric d’intervensions profundes i 
intimes. 

Abans  i  deprés  de  l’inci  i  fi  de  l’activitat,  s’ha  autoadministrat  un  Qüestionari  d’autoestima 
(Rosenberg 1993) el qual no mostra canvis estadísticament significatius. Per altre banda els 
qüestionaris  de  seguiment  que  omplen  els  professionals  del  centre  mostran  cambvis 
significatius.  Aquests  questionaries  estan  compostos  d’items  que  tenen  a  veure  amb  els 
següents  aspectes/beneficis  en relació  a  la  participació  al  projecte:  vinculació  a  l‘activitat  –
motivació;  augment de la mobilitat/agilitat,  augment de la vitalitat,  de l’iniciativa,  la capacitat 
d’escolta  d’altre,  la  seguretat  en  un  mateix,  la  capacitat  d’expressar-se  emocionalment  tan 
verbalment com gestualment, la confiança amb el grup, i el grau de vitalitat i relax/pau en sortir  
de la sessió. Totes aquetes variables s’han vist enfortides i en augment al llarg del procés, de 
manera diversa en funció de la persona. Els seguiments individuals s’han acompanyat també de 
la  valoració  en  la  consecució  d’un  objectiu  vinculat  a  cada  participant  durant  les  primeres 
reunions de coordinació amb els professionals del centre. El professionals vinculats al projecte 
tan de l’entitat com del centre consideren satisfactòriament l’evolució dels participants i un èxit la 
realització del projecte, així com es valora molt positivament, la cohesió i intimitat que ha assolit 
el grup i es segueix manifestant un mes després de finalitzar el projecte. 

Adjuntem  el  link  del  video  del  projecte  (difusió  exclusivament  acadèmica  i  institucional): 
https://vimeo.com/119256996

3.2.- Dansant sense etiquetes 

És  un  projecte  de  contacte  social  amb  el  suport  econòmic  i  tècnic  d’  Obertament  per  a 
desenvolupar un grup regular de biodanza com eina per contribuir en la lluita contra l’estigma en 
salut mental. És, per tant, un projecte de socialització i integració psicosocial de persones amb i 
sense trastorn mental, a través la música, la dansa, l’emoció i l’encontre en el grup, és a dir, a  
través de la biodanza. Pretén contribuir al canvi d’actituds i comportament davant de la salut 
mental a través de l’experiència transformadora de l’encontre autèntic amb un mateix, l’Altre i el  
grup. Pretén generar un espai d'igualtat i respecte on s'entengui la singularitat com a valor social 
d'enriquiment.  La condició de la persona amb o sense problemes de salut  mental  no es fa 

explícita. En el compartir el relat de la pròpia vivència cada participant pot compartir la seva 
situació espontàniament en el context de grup. És a dir, els participants en el compartir la pròpia  
experiència i reflexions amb la que s’inicien cada taller, poden acabar compartint o no el fet 
d’estar  en tractament.  Tot  i  així,  com l’objectiu  del  projecte  és la  lluita  contra  l’estigma,  es 
treballaran temes relacionats i cada participant podrà reflexionar des de la seva experiència, 
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donant  la  seva  opinió  o  sobre  experiències  properes;  sempre  en  un  marc  de  màxima 
confidencialitat.

Objectiu general
L’objectiu del projecte és promoure una mirada sensible i un  canvi d’actituds i comportament 
davant de la salut mental 

Objectius específics
 Difondre i promoure l’ implicació a un projecte de lluita contra l’estigma.

 Facilitar un espai de comunicació i escolta afectiva. 

 Promoure  l’  acceptació  de  la  singularitat  de  cadascú  com  un  valor  que  facilita 
l'enriquiment individual i grupal. 

 Desenvolupar una mirada més sensible i empàtica cap a un mateix i cap als altres que 
faciliti la creació de vincles afectius en un marc de cura i respecte.

 Consolidar el canvi de mirada vers la salut mental.

Resultats i desenvolupament del projecte
Les  motivacions  expressades  per  les  persones  participants  han  estat  la  curiositat  que 
despertava el fet de treballar l'estigma en salut mental a través d'una activitat que contempla el  
treball grupal, el moviment i la música. Així doncs, s'han apropat al projecte persones provinents 
del  món de la  psicologia,  de l'educació,  de la  dansa,  persones que  han viscut  en primera 
persona o de forma propera el malestar psíquic, persones que han estat convidades pels propis  
participants del grup i persones amb curiositat d'experimentar una proposta nova... és a dir, s'ha 
anat creant un grup molt divers que creiem que ha estat molt enriquidor.

De  tota  mena,  la 
idea  inicial  era  la 
de  crear  un  grup 
que  participés  de 
forma regular en la 
proposta  d'una 
sessió setmanal de 
dues  hores,  i  de 
caràcter  gratuït. 
Aquest  compromís 
ha estat assolit per 
14  persones,  tal  i 
com  es  mostra  al 

quadre,  5  de  les  quals  contesten  al  qüestionari  d’Obertament  que  no  han  passat  per 
l’experiència de tenir un problema de salut mental i 9 persones contesten que sí. D’aquestes 9,  
3 persones ho manifesten obertament. 

Aquestes han configurat un nucli estable de participació en la primera part i/o en la segona part  
del  projecte i  s'ha fet  palesa la  construcció de vincles  afectius que van molt  més enllà  del  
projecte. Les altres persones, les 33 que consten al quadre, són persones que han participat de 
forma irregular. Tot i que a l'inici ens preocupava aquesta inconstància del grup, a poc a poc 
hem anat transformant aquesta circumstància en una oportunitat per a donar valor a l'obertura 
del grup, a la benvinguda i l'acolliment de les persones noves de cada sessió, i acceptant el  
compromís que cadascuna podia aportar. 

Aquest flux constant de noves persones ha tingut les seves avantatges, com acabem de citar,  
però també els seus inconvenients. Un grup més estable permet aprofundir  molt  més en el 
procés, facilita que les persones puguin expressar en un entorn de més confiança aspectes més 
personals. Tot i així, ens ha sorprès, com alguns participants ho han pogut fer de forma explícita 
compartint en el grup i en primera persona la seva experiència en temes de salut mental, parlant  
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de la seva vivència de l'estigma i l'autoestigma. Aquest fet ha permès que la resta pugui donar  
la seva opinió respecte al tema, vinculada a la coneixença de persones del seu entorn que 
també ho han patit i contribuint a crear un debat en el qual l'escolta, la comprensió i el canvi de 
mirada s'han posat en joc. Les experiències compartides en la part verbal han estat recollides 
per les facilitadores de Biodanza i integrades en la part de moviment, en la qual es consolida  
l'apropament afectiu de persona a persona i,  de manera progressiva,  van perdent força les 
etiquetes.

Amb les  persones  que  van  mostrar  interès,  després  de  les  sessions  de  presentació,  vam 
realitzar entrevistes individuals, creant un espai més confidencial, més proper, en el que poder 
conèixer una mica més a les persones participants.  Per afavorir  aquesta coneixença, es va 
recollir la proposta de les mateixes persones del grup de fer les entrevistes “fent un café” i així 
ho vam fer.

L’entrevista tenia com a objectiu:

 Conèixer la motivació de la persona pel projecte.

 Conèixer les expectatives de la persona vers al projecte

 Conèixer la seva opinió sobre la salut mental i l’estigma

 Resoldre dubtes del projecte i el seu funcionament

Aquestes entrevistes ens van ajudar a conèixer una mica més el grup i poder tenir en compte 
alguns aspectes que van ser recollits en aquestes trobades. Aquesta informació ens va enriquir  
a l’hora de plantejar les propostes de dinamització grupal. Per altra banda, aquestes entrevistes 
només s’han realitzat a les persones que han format part del grup amb un compromís continuat. 
No s’ha realitzat a les persones que han assistit de forma puntual (tal i com s’explica a l’apartat  
de Participació). S’han realitzat un total de 14 entrevistes.

El projecte s'ha dividit en dos fases: una primera fase de l’abril al juliol una altre de mitjans de  
setembre a novembre, vam decidir  fer-ho d'aquesta manera per a facilitar que les persones 
poguessin mantenir el compromís d'assistència. En cada fase ha participat un grup de persones 
diferent,  tot  i  que algunes de les persones que van participar a la primera fase han decidit  
participar també de la segona. Les sessions de Biodanza s'han realitzat de forma setmanal amb 
una durada de dues hores. Hem desenvolupat un total de 25 sessions, de les quals les tres 
primeres han estat sessions de presentació. 

El projecte forma part d'un procés en el qual cada sessió tenia uns objectius clars encaminats a 
poder consolidar un grup i permetre la construcció d'un espai de reflexió, qüestionament, escolta 
i sensibilització; que permetés a les persones poder obrir-se a parlar des del cor i amb sinceritat 
de temes relacionats amb la cura, d'un mateix i dels altres, la singularitat, la diversitat, la salut, 
la salut mental, l'estigma i les etiquetes.

Durant la primera part de les sessions, s'ha facilitat un espai de reflexió grupal en el qual s'han 
compartit experiències i reflexions personals. Per tal d'afavorir aquesta reflexió hem seleccionat 
i utilitzat diversos recursos i dinàmiques grupals en diferents moments del procés amb els quals  
s'han proposat diverses preguntes obertes per a que cadascú pugui aportar la  seva visió  i  
escoltar i enriquir-se de la visió de les altres persones del grup, contribuint així a la construcció 
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conjunta d’un coneixement sobre el  tema proposat.  Algunes de les propostes han estat  les 
següents:

 • Dinàmica d'imatges generadores de diàleg 

 • Dinàmica del conte generador de reflexió i diàleg 

 • Dinàmica de les etiquetes 

 • Projecció d’un vídeo de sensibilització (“Estigma y salud mental” produït

per la Junta de Andalucía). https://www.youtube.com/watch?v=rwxpzmic2MU

El vídeo va generar un debat que va plantejar qüestions molt interessant respecte a l’estigma i 
la salut mental. Un espai que va permetre el poder parlar amb confiança dels propis prejudicis  
respecte a aquest tema, fruït del desconeixement i també, reflexions de la vivència en primera 
persona de sentir-se tractat diferent. En la part de moviment es van fer propostes per tal de 
poder re col·locar tot el que havia mogut el vídeo. Propostes des de l’apropament afectiu i la  
mirada a la persona a través de músiques que fomenten aquest encontre.

Ens vam posar en contacte amb un membre d'ACTIVAMENT per a que pogués col·laborar en el 
procés. Van treballar conjuntament amb ell com seria aquesta col·laboració, i es va acordar que 
participaria en una sessió con una persona que s'apropava al projecte, i  que en la següent  
sessió  explicaria  la  seva  experiència  en  primera  persona i  de  l'entitat  de  la  qual  provenia. 
L’impacte d’aquest testimoni va generar en el grup un debat en el que es van posar en joc les  
falses creences que tenim sobre el món de la salut mental.

Pel  que  fa  a  la  valoració  final  de  projecte,  remarcar  que  ha  estat  un  procés  de  continu 
aprenentatge, de reajustar propostes, d’escolta atenta al procés que es desenvolupava en el  
grup,  de  buscar  estratègies  per  adaptar-nos  a  diverses  situacions  imprevistes...  és  a  dir, 
d’acompanyar un procés grupal que es va construint ell mateix en el qual el nostre rol ha estat 
anar proposant i facilitant activitats relacionades amb l’objectiu del projecte. Per tant, podem dir, 
que hem après tant o més que les pròpies persones participants. Hem incentivat  que tot el 
procés es desenvolupés en un marc de cura, respecte i escolta, potenciant la relació afectiva 
basada en l'acceptació de la singularitat de cada persona, basada en la diversitat com un valor  
d’enriquiment. Afavorint, així, una mirada des del que som, no des de les possibles etiquetes 
que ens posem o ens hem posat a la vida. En tot moment el nostre enfocament ha estat des de 
el paradigma que promou la Biodanza, el poder desenvolupar el potencial de la persona, de la 
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seva singularitat, la seva essència, la seva identitat, més enllà de qualsevol etiqueta. I afavorir el  
trobar-se amb els altres des d’aquí.

També  creiem  important  destacar  que  les  sessions  han  permès  la  construcció  de  vincles 
afectius que han anat més enllà del projecte. D’aquesta manera, a l’acabar les sessions, vàries 
persones del grup sortíem a compartir, en un espai més informal, una estona distesa per anar a 
prendre alguna cosa i/o sopar. Aquests espais s’anaven construint i acabaven creant una xarxa  
afectiva és la evidència més important de l’impacte de la nostra proposta. 

Però com qualsevol projecte que es presenta amb tota la il·lusió de desenvolupar-lo, ens hem 
trobar “entrebancs” que ens han fet adaptar-nos a la realitat que ens hem trobat. Ens referim a 
les dificultats per aconseguir un grup amb un compromís continuat durant tot el procés. Tot i  
així, hem comptat amb un nucli de persones amb més compromís i un altre grup de persones 
que  han  participat  de  forma  més  inconstant  (tal  i  com  ja  hem  explicat  en  l’apartat  de 
participació). Per tant, hem tingut un grup molt divers i amb molta variabilitat de participants en  
les sessions. 

Donat l’interès mostrat per part d’algunes de les persones participants per a continuar realitzant  
l’activitat, s’ha proposat tornar a proposar el projecte a partir de febrer del 2016, tot i que aquest  
any no s’ha concedit la subvenció per part de l’entitat Obertament.

Adjuntem  el  link  del  video  del  projecte  elaborat  des  d’Obertament: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uKlYI2UZcc

3.3.- Dansant els anys 

És un  projecte  pel  benestar  psicosocial  i  per  millorar  la  qualitat  de  vida  de  la  gent  gran  i 
persones amb  demència i/o parkinson a través de la biodanza que s'ha realitzat en els Casals 
de la gent gran Barcelona Josep Tarradellas del Raval, Sants i la Prosperitat amb el suport de  
l’Ajuntament de Barcelona.

Objectiu general
Promoure el benestar psicosocial i la millorara la qualitat de vida de la gent gran. 

Objectius específics
 Promoure la vitalitat i la millora de l'autoestima de les persones grans. 

 Facilitar la recuperació del benestar psicosocial que permeti la construcció d’un projecte 
de vida saludable. 

11 de 21

https://www.youtube.com/watch?v=_uKlYI2UZcc


Cuida la vida
Associació de facilitadores pel benestar

 Memòria 2015

Resultats i desenvolupament del projecte
El  projecte  Dansant  els  anys  aposta  per  una  vellesa 
activa i amb valor. Les activitats proposades a través de 
la biodanza en els casals de la gent gran de Barcelona 
son generadors d'un augment  de la  qualitat  de vida i 
generadors  de  benestar.  L'augment  de  la  qualitat  de 
vida  s'obté  a  través  de:  a.)  la  generació  de  vincles 
afectius  i  relacions  de  cura  entre  els  participants  del 
grup, b.) la comunicació afectiva i el contacte amb els 
participants, c.) l'estimulació del riure i la vitalitat, d.) la 
valoració  positiva  de  la  propia  singularitat  i  el 
reconeixament  de  l'autocapacitat  a  través  de  la  seva 
expressió en la dansa, e.) la possibilitat de ser escoltats i 
l'enriquement de donar escolta, f.) la proposta del l'Aquí i 
ara,  disminuint  els  pensaments  de  pérdua  o 
preocupacions  i  g.)  des  d'un  punt  de  vista  orgànic, 
l'activació i la relaxació harmònica. 

Al  llarg  del  curs,  malgrat  la  dificultat  que  suposava 
l’horari de l’activitat (encaixada dins del programari del 
centre) l’assistència ha estat regular, i s’han reconegut 

verbalment els beneficis que aporta la biodanza a les participants en el seu dia a dia. 

En finalitzar el procés, han intercanviat  els seus telèfons per a seguir  cuidant del grup amb 
trobades-berenars, i amb l’esperança de donar-li continuïtat a l’espai. Volem destacar l’efecte a 
llarg  termini  del  projecte,  que  motiva  el  vincle  autèntic  i  afectiu  i  trenca  amb  l’aïllament 
emocional i social que viuen moltes persones grans.      

Considerem que l’objectiu basal de promoure el benestar psicosocial i la millorara de la qualitat  
de vida de la gent gran, s'ha dut a terme en relació a les necessitats de cada grup. En un grup 
ha estat més vinculat a facilitar un espai d'expressió, de vitalitat-relaxació i de promoció de la 
creativitat personal; en un altre, d'aprofundiment en a relació d'escolta d'una mateixa i de l'altre 
afavorint el vincle amb les persones des d'un lloc intim i afectiu; i al tercer es va prioritzar la 
creacio de llaços, la conecció amb la afectivitat, l’atocura i la relaxació. En els tres grups, s'ha  
complert amb aquest objectiu, facilitant a través de la proposta de moviment una millora de 
l'estat d'ànim i del reconeixament de l'autocapacitat de la persona.  

A mes en els tres grups, s'ha complert l’objectiu de promoure l'expressió saludable d’un mateix 
a través del propi cos, amb autenticitat, sense judicis, amb el conseqüent enfortiment de  la 
identitat i l’autoestima, així com, el desenvolupament d’una relació d'epressión i escolta afectiva 
donant la possibilitat a nous vincles.

Resultats de les accions del projecte Resultats
Resultat 1

Número de sessions de presentació realitzades: 4

Número de participant a les sessions de difusió: 42

Número d'institucions interessades en el desenvolupament del projecte: 4

Valoració dels participants:        

4

42

4

Molt positiva 
(relaxant i alegre) 

Resultat 2

Número de participants: 

Valoració dels participants a través dels qüestionaris: Molt satisfactori

Valoració  del  professional  a  través  de  la  memoria  de  l'activitat:  Molt 
satisfactori

70  persones  de 
les  quals  35  de 
manera regular

Molt positiu   

12 de 21



Cuida la vida
Associació de facilitadores pel benestar

 Memòria 2015

Valoració dels centres :      

Considerant, tant a través de l'experiencia com de la literatura, que la vellesa és una etapa de la 
vida que implica l'acceptació de pèrdues, situacions vitals de soletat afectiva i una relació amb el  
cos marcat per dolències físiques. L'activitat proposada des de Dansant els anys, acompanya 
en aquesta etapa de la vida aportant l'enfortiment vital de a persona a través de donar resposta  
a les seves necessitats latents.  És per això que considerem rellevant la presencia d'espais 
setmanals on la persona gran pugui seguir dansant la Vida, una vida de qualitat.

3.4.- Dones que dansen 

És un projecte pel benestar i l'enfortiment de la identitat de les dones que han viscut violència 
masclista  i  pel  desenvolupament  de  relacions  saludables  en  la  prevenció  de  la  violència 
masclista.  És  un  projecte  que  neix  a  finals  del  2014  en  el  context  de  la  col·laboració  i 
participació al Fòrum contra la violència de gènere en col·laboració amb la Plataforma unitària 
contra a violència de gènere. Al llarg del 2015, pren forma de manera sòlida gràcies al suport  
institucional del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataunya, i l’econòmic del Mercat  
de les Flors,  l’Institut  del  teatre i  la  l'Associació de professionals de la dansa de Catalunya 

(APDC), organitzat per Cuida la Vida i 
Nunart i coordinat per Eva Bellart. 

Dones  que  dansen  és  el  projecte 
guanyador de la convocatòria dansa i 
societat dins del marc de subvencions 
que ofereix anualment l'associació de 
professionals  de dansa  de Catalunya 
(APDC). Els diners recaptats durant la 
gala  d'abril,  gràcies  a  la  funció  dels 
alumnes  de  dansa  de  l’Institut  del 
Teatre,  es  van  destinar  al  total 
finançament d’aquest projecte. I també 
gràcies al Mercat de les Flors que vas 
ser  on  es  va  celebrar  i  organitzar  la 
gala.

Dones  que  dansen  és  un  projecte 
d’apoderament  i  de  creixement 
personal  i  d'autoestima,  amb 
perspectiva de gènere, per aprofundir 
en  la  relació  constructiva  en  una 
mateixa  i  l'altra,  per  prevenir  la 
violència  masclista  i  altres  tipus  de 
violència, dirigit  a dones internes dels 
centres penitenciaris de la Generalitat 
de  Catalunya  i/o  en  risc  d'exclusió 
social.

Objectiu general
El projecte té l'objectiu per una banda d’apoderar i enfortir l'autoestima per la prevenció de la 
violència de gènere i per l'altra reflexionar sobre com ens relacionem amb nosaltres mateixes,  
l'altre i el món a través de la dansa com a eina de transformació social.

 Facilitar  processos  d'apoderament  i  autoestima  que  contribueixin  a  la  construcció 
d'hàbits de vida saludable de les dones en risc d'exclusió.
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 Explorar un altre llenguatge, a través del moviment i la dansa, que faciliti el camí per 
l'auto coneixement i la consciència en vers a les relacions cap a una mateixa i l'entorn.  
Així,  es preveuen relacions que provoquen situacions de desigualtat, mal estar i una 
autoestima baixa, que són els fonaments estructurals de la violència de gènere.

 Crear  xarxa  entre  dones  per  tal  d’afavorir  relacions  de  suport  en  el  moment  de 
l'externalització de les internes i prevenir l’exclusió.

Objectius específics
 Oferir un espai de reflexió on les dones puguin prendre consciència de la importància de 

l'autoestima, estimar-se a si mateixes i valorar-se i d'aquesta manera puguin construir 
relacions constructives amb elles mateixes i l'altre.

 Poder reconèixer i expressar les pròpies necessitats mitjançant la dansa com a eina de 
transformació, permetent revisar i enriquir la pròpia identitat i la de les persones amb les 
qui viu o conviu.

 Crear  grups  de  treball  on  les  participants  esdevinguin  agents  de  suport  i/o 
acompanyament mutu.

Resultats i desenvolupament del projecte
El projecte ha constat de 5 tallers de 2 hores, executats setmanalment, amb un grup de entre 10 
a 15 dones. Els tallers van ser un espai de reflexió i  experiència a través del moviment, la 
biodanza i la paraula per aprofundir en l‘enfortiment de l’autoestima i la creació de relacions  
d’equitat.  Un dels cincs tallers ha estat obert ja que es va tractar de l'espectacle de dansa 
contemporània “La vida era”, com a eina per dinamitzar i reflexionar sobre les relacions amb una 
mateixa i amb l’altre i l’entorn.

El projecte s'ha dividit en dues fases: 

Una  primera  on  es  realitza  amb  el  grup  de  dones,  de  l'àrea  metropolitana  de  Barcelona, 
vinculades a associacions i entitats relacionades amb la prevenció de la violència de gènere on 
la majoria d'elles formen part de la Cooperativa Mujeres Pa’lante. A més a més se les convida a  
participar en la segona fase del projecte amb un grup de dones internes del centre penitenciari 
Brians I.

La segona fase, es realitza conjuntament amb el grup de dones internes del DAE (departament  
d'atenció específica), un mòdul apart dins del centre penitenciari de Brians I, amb les voluntàries 
de la primera fase que han decidit seguir participant. Al DAE conviuen entre 12 i 15 dones que  
ja es coneixen entre elles i estan a punt de finalitzar condemna i per això reben un tractament  
intens de desintoxicació. Alguna d'elles treballen durant el dia i dormen al centre i d'altres tenen  
regim obert amb la qual cosa van a visitar la família a casa.

La gran majoria de les participants, tant les de la primera com les de la segona fase, han pogut 
comprovar que el cos i ment estan totalment connectats i relacionats entre si. Per aquest motiu  
les intervencions que vinculen el moviment com l'art-dansa-moviment els ha facilitat la integració 
de  pensament,  emoció  i  acció  i  cos,  la  qual  cosa  permet  que  els  canvis  siguin  realment 
interioritzats  i  portats  a  la  pràctica,  i  d'aquesta  manera  s'eviten  intervencions  basades 
exclusivament en la paraula. S'ha comprovat que el treball setmanal comporta molts avantatges 
fins a tal punt que l’últim dia de sessió es noten dos canvis significatius. Per una banda, el nivell  
d'escolta  tan  individual  com  grupal  és  mes  evident  ja  que  hi  havia  menys  distraccions  i  
interrupcions. I per l'altra, apareixen moviments i situacions noves que converteixen l’atmosfera 
més harmoniosa pel que fa a la gestió de les emocions.

De cara al 2016 es treballarà per mantenir un grup regular de dansa i biodanza pensant no 
només en fer procés i créixer sinó també en facilitar un espai de continuïtat per donar resposta i  
cabuda durant el procés d'externalització de les dones que surtin del Centre Penitenciari i hagin 
participat prèviament al projecte dones que dansen. 

Als qüestionaris d'avaluació ens ha permès per una banda, detectar els punts forts i dèbils del 
projecte i per l'altra, comparar entre els resultats esperats amb els resultats obtinguts en relació  
a cadascun dels objectius específics esmentats.

14 de 21



Cuida la vida
Associació de facilitadores pel benestar

 Memòria 2015

-  El  60%  aconsegueix  identificar  les  creences  i  patrons  preestablerts  i  generadors  de  les 
desigualtats de gènere i per conseqüència reconeix que s'ha d'enfortir l'autoestima.

-  El  80%  de  les  participants  reconeix  poder  experimentar  altres  formes  de  relació  més 
saludables a partir del respecte i l'escolta a través de les propostes de moviment. 

- El 85% de les participants reconèixer i expressa les pròpies necessitats mitjançant la dansa 
com a eina de transformació, permetent revisar i enriquir la pròpia identitat i la de les persones 
amb les qui viu o conviu.

- El 80% reconeix haver enfortit la identitat i l'autoestima a través de les propostes de moviment. 

- El 75% de les participants reconeix haver tingut moments de connexió amb ella mateixa

que l’han ajudat a millorar la seva autoestima i en l'auto-coneixement. 

- El 90% de les participants s'ha sentit acompanyada, còmoda amb el grup i a la vegada

donant suport al grup. 

Adjuntem el link del video del projecte elaborat per la productora Kilogram Box:  

https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI

3.5.- Altres activitats

3.5.1.- Dansant la diversitat 
És un projecte per promoure l‘expressió de les singularitats i el respecte i estima de la diferencia 
dut  a  terme en col·laboració  amb l'associació  COMPÀS i  la  Fundació  Ludàlia,  que  treballa 
donant resposta a les inquietuds i necessitats de joves i adults amb discapacitat intel·lectual i de 
les seves famílies,  promovent espais inclusius i  per a un temps d'oci  de qualitat. Es pretén 
treballar al llarg del 2016 per a fer sòlit el projecte. 

3.5.2.- Dia mundial de la salut mental
Celebrarem el  dia  mundial  de la  salut  mental  portant  les nostres veus i  experiències a  les 
places. A través d’una convocatòria a través de les xarxes socials: BUSQUEM PERSONES 
QUE PARLIN OBERTAMENT  SOBRE SALUT MENTAL, varem promoure que un espai públic 
de Barcelona que durant unes hores es compartís un micròfon, una butaca de pell i una plaça 
oberta a reflexions, experiències, idees, sentits i pensaments sobre salut mental. Entre 20 i 30 
persones varen participar parlant i  escoltant obertament i  amb interès. De fet, moltes d’elles 
varen preguntar si seguirien realitzant-se es convocatòries. La gravació d’aquesta acció formava 
part del espot que varem presentar al VI Concurs d’espots publicitaris contra la discriminació en  
salut mental. 
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3.5.3.- Concurs de Espots contra la discriminació en salut mental
Com entitat varem presentar un espot de 30 segons al VI Concurs d’espots publicitaris contra la  
discriminació en salut mental que convocava Obertament.  Tu, jo nosaltres va rebre el premi 
guanyador en la categoria d’entitat. 

La nostra voluntat és la de promoure l’iniciativa, per a que el 2016 siguem molts més a les 
places parlant obertament i escoltant amb interès sobre salut mental, sigui el Dia de la salut  
mental com qualsevol altre dia de l’any. 

Link del video: http://www.concursespot.org/portfolio/21-tu-jo-nosaltres/
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3.5.4.- Participació al Fòrum contra les violències de gènere
Per segon any consecutiu, l’entitat participa donant suport a l’organització del Fòrum contra les 
violències de gènere com a  membres de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, 
i hi participa realitzant un taller per adolscents: Dansant els gèneres.

A través  del  moviment,  de la  dansa  i  la  reflexió,  s’afavoreix  amb el  grup  la  possibilitat  de 
repensar els gèneres i coconstruir grupalment un món d’equitats. 

Aquets any han particpat 23 joves al taller. 
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4 Treball en xarxa

El treball en xarxa, és  a dir, la sinergia de caminar aportant els nostres recursos i potencials per 
un ve comú, és la nostra manera de treballar. Moltes gràcies a totes les entitats i institucions  
amb qui compartim els valors de la justícia social, el respecte als drets humans, la participació 
ciutadana, l'equitat  i  la  transparència,  i  amb qui caminem compromesos amb la construcció 
d'una societat justa, solidària, intercultural i inclusiva.

Entitats del treball en xarxa
Obertament

Activament

Fundació Autònoma Solidaria

Ateneu Santcugatenc

Arep

Arapdis

SRC Pi i Molist

Escola de Biodanza Rolando Toro de Barcelona

Escola de biodanza Espai Viu

Plataforma Unitària contra la violència de gènere

Nunart

Mujeres Pa’lante

Institucions 
Ajuntament de Barcelona

Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de 
Catalunya

Institut del Teatre

Mercat de les flors

Associació  de  professionals  de  la  dansa  de 
Catalunya

5 Pressupost de l’entitat

Despeses de l’entitat Euros
Balanç any passat

52,33
Biodanza i salut mental

2005,26
Dansant sense etiquetes

6407,04
Dansant els anys

3009,34
Despeses total 11473,97
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Ingressos de l’entitat Euros
Ajuntament de Barcelona

1000
Ajuntamet de Barcelona

1500
Obertament

6400
Donació Febrer

250
Donació Abril

250
Donació Juliol 400
Donació Octubre 250
Premi Spot 980,5
Donació Desembre 400

Total Ingressos 
11430,5

Balanç 2015 Euros
Total

-43,47

6 L’equip de Cuida la Vida

VirginiaSaura - Presidenta

Facilitadora de Biodanza, Educadora especialitzada en educació biocèntrica per la Universidad 
de Ceara (Fortaleza) i  professora d’educació d’art.  Formació com a facilitadora de Biodanza 
Sistema Rolando Toro especialitzada en nens, adolescents i  família, i  en Biodanza y arcilla. 
Experiència en Biodanza i persones amb necessitats especials.

Alba Álvarez- Secretaria

Psicòloga i psicoterapeuta llicenciada en Psicologia a la Universitat  Autònoma de Barcelona 
(UAB) especialitzada en psicopatologia clínica adulta a la UAB. Diplomada en el Postgrau en 
Dansa moviment Teràpia a la UAB. Formació en Teràpia Gestalt a l’Institut Gestalt i formació de 
facilitadors de Biodanza a l’Escola de Rolando Toro de Barcelona. Especialitzada en Biodanza 
aplicada a la violència intrafamiliar, i veu i percussió.

Noemí Muñoz- Tesorera

Orientadora laboral llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),  
especialitzada en psicologia social. Postgrau en Mediació a l’àmbit socioeducatiu per la UAB i  
Postgrau d’Expert/a en Inserció Laboral per la Universitat Ramon Llull. Facilitadora de Biodanza 
per l’Escola de Biodanza de Barcelona sistema Rolando Toro. Tallerista fornera artesanal per 
fomentar l’autogestió i l’alimentació saludable.

Isabella Marín Muñoz- Vocal

Psicóloga,  facilitadora de biodanza,  terapeuta sistémica y  danza Terapeuta con experiencia 
laboral  de  más  de  10  años  en  procesos  de  acompañamiento  comunitario  y  psicoterapia 
individual y grupal. Actualmente en proceso de formación en Osho Humaniversity.

Eva Bellart Baratau- Vocal

Rep  una formació  multidisciplinar en  dansa  contemporània  i  improvisació.  NunArt,  Area,  La 
Caldera.  Diplomada  en  Expressió  corporal.  Escola  Alfa  Institut  (2012-1014).  Basis  Project. 
Dansa e improvisació. Escola Bewegungs Art. Alemanya (tardo 2014). Postgrau en Gènere i  
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Igualtat per la UAB (2012-2013). Des de l’any 2010 ha acompanyat grups de dones i joves en  
processos per l’auto-coneixement i l’autoestima.

7 Conclusions

Al llarg de l’experiència en cada projecte realitzat  aquest 2015, constatem com la dansa, la 
música,  el  moviment  son  elements  claus  per  la  generació  de  processos  profunds 
transformadors, de creixement personal i de vicles afectius amb un mateix, amb l’altre i la vida.  
És per això, que des de Cuida la Vida, seguim treballant amb el cor per a seguir dansant al llarg  
de 2016. 

8 Annex 

8.1.- Octaveta de l’entitat

8.2.-  Web i 
facebook 
de l’entitat
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8.3.- Exemple d’una sessió de biodanza
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