
 
QUI SOM CUIDA LA VIDA? 

L'associació Cuida la vida: Associació de facilitadores pel benestar és una associació 

sense ànim de lucre creada a Barcelona el 2014. Està formada per un equip multidisciplinari 
de professionals amb experiència i formació en disciplines com la psicologia, l’educació, el 
treball social, compartint com eina la biodanza.  

     

QUÈ ÉS EL PROJECTE“DANSANT SENSE ETIQUETES”? 

Dansant sense etiquetes és un projecte obert a tothom, que pretén contribuir al canvi 

d’actituds  i comportaments davant de la salut mental a través de la Biodanza. La música, la 
dansa, l’emoció i l’encontre amb el grup promouran aquest canvi de mirada en les persones 
participants, generant un espai de respecte on s'entengui la singularitat com a valor social 
d'enriquiment. 
El grup ens ofereix la possibilitat de descobrir les nostres capacitats i potencialitats, i alhora 
trencar amb els prejudicis vers un mateix i l’altre. La música és el vehicle que ens possibilita 
expressar, a través del moviment i la dansa, les emocions i la nostra singularitat; i es 
complementa amb un espai de diàleg reflexiu. 

 

QUINA ÉS LA PROPOSTA DE “DANSANT SENSE ETIQUETES”? 

Les persones participants en el projecte seran unes 20 persones (a partir de 18 anys) 
implicades en la causa del projecte i que vulguin experimentar aquesta proposta vivencial. Les 

sessions es duen a terme els dimecres del mes de setembre, octubre i novembre de 18:15 

a 20:30 h a Sala Tarika. Gran de Gràcia 115 i entrevistades individualment per conèixer les 
motivacions amb més profunditat i aclarir qualsevol dubte del compromís de participació. El 
projecte tindrà una durada de 2,5 mesos. 

 

QUÈ ÉS LA BIODANSA? 

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 el grup, afavorint l’expressió 
saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial. Treballem per 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.   
Com a metodologia, la Biodanza 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.  La Biodanza 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.  

Les sessions de Biodanza es realitzen setmanalment i tenen una durada de dues hores. Durant 
la primera part, es facilita un espai de reflexió grupal i verbal on es comparteixen les 
experiències i reflexions personals. 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 i amb l'Altre i el grup. 

 

Cuida la vida, per la realització de “Dansant sense etiquetes”, rep el suport tècnic i econòmic  

de l'entitat Obertament com un projecte que contribueix a la lluita 

contra l’estigma en salut mental.  


