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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 2016 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  
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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 en dones dins i fora dels centres penitenciaris. 

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’inclusió social i una millora de 
l’autoestima.  

Al llarg del 2015, 2016 i 2017 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.  

Antecedents: 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. 

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, per tercer any, renovant el conveni amb l’Hospital de St. Pau, al 

al Centre de Rehabilitació Comunitaria i Centre de Dia de Pi i Molist de l’Hospital 
de St. Pau, comptant amb el suport i seguiment dels seus professionals (2 psicòlegs, 1 
educadora social i el psicòleg de la llar resindencial). Al grup han assistit un total de 17 
persones (12 dones; 5 homes). El projecte ha constat de 16 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 

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 
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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.     

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 

12 

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 17 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.      

 

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.  



Cuida la vida 
Associació de facilitadores pel benestar 

 Memòria 2017 

6 de 20 

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.  

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 del tancament del grup.  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 cadascú en tots els seus matisos, la 
qual cosa és un primer pas en la capacitat d’autogestió de les emocions.  

Arrel dels resultats obtinguts, el SRC de l’Hospital de St. Pau sol.licita la nostra participació per 
fer una sessió clínica on s’exposin teorica i clínicament l’eina de la biodanza que estem 
usant al grup. 

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

3.2.- Dansant sense etiquetes  

El projecte Dansant Sense Etiquetes és un projecte 
de sensibilització, socializació 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. I a més, a través del apropia 
experiència realitzar un procés creatiu per a dur a terme 
una performace amb un contingut i objectiu 

sensibilitzador. 

 

El projecte Dansant sense etiquetes ha constat de 4 tallers de presentació del projecte, 24 
sessions de biodanza (de dues hores setmanals) i 4 sessions de creació a través de la 
dansa que culmina amb la posada en escena d’un espectacle dirigits per la ballerina coreografa 
Ona Mestre de l’Associació Nunart dels quals ha nascut Des-Bucle-jats portada en escena a 
l’EO! (Escenari Obert) de Nunart Guinardó.  

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.  

https://vimeo.com/119256996
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 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 

A continuació es desenvolupen les activitats realitzades:   

Activitat 1- Coordinació, difusió i presentació del projecte per la creació d’un 
grup regular (Obj 1). Al llarg del gener, febrer i març hem creat el material de difusió 
(cartelleria, mailings, esdeveniments de fb) i difòs el projecte entre les entitats i 
institucions que treballen amb persones de salut mental i entitats vinculades a activitats 
de dansa i de creixement personal (NunArt, Federació Salut Mental Catalunya, 
Associació Activament, Associació Emilia, AREP, Fundació Autònoma Solidaria, Servei 
de Rehabilitació Comunitaria Pi i Molist de l’Hospital de St. Pau, Ateneu santcugatenc, 
Escola sistema Rolando Toro de Barcelona, Escola sistema Rolando Toro Espai viu, La 
Caldera, Associació l’Athanor, Fundació Joia, Arapdis i Club social del Gràcia). Hem 
contactat amb les entitats adjuntant el cartell de l’activitat i un correu explicatiu més 
extens del projecte, i a posteriori contactat telefònicament. Per altra banda, s’ha difòs la 
participació al projecte des de la web i les xarxes socials de Cuida la Vida i entitats 
col.laboradores. Aquesta activitat de difusió ha estat continua des de gener a octubre. 

Durant abril s’han realitzat els tallers de presentació oberts a totes les persones que 

havien realitzat previmament l’inscripció on-line, tan per conèixer la proposta del 
projecte com la metodologia del projecte. 40 persones han contactat per venir a 
conèixer el projecte. De les quals, les que han confirmat la voluntat de comprometres 
setmanalment han estat entrevistades. És a dir, s’ha facilitat un espai de conversa 
personal.  

Tal i com era previst, en finalitzar el projecte s’ha creat un material videogràfic que permeti 
facilitar la difusió del projecte en la seva continuïtat durant el 2017-18, així com contribuir a una 
mirada sense estigmes en salut mental: https://www.youtube.com/watch?v=Qf1eEv41AWI  

 

Activitat 2- Realització  dels tallers de biodanza (Obj2, Obj3, Obj4, Obj5) 

El grup ha comptat amb la participació de 35 persones, i un grup regular de 13 
persones als tallers setmanals de biodanza que s’han dut a terme durant setembre, 
octubre, novembre i desembre. 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 experiències compartides a través de les danses o al llarg de la setmana. 
Aquest espai tambe s'obre a la reflexió de repensar què entenem per etiquetes, la 
sigularitat, la possbilitat d’abraçar a diferencia, la creació de l’identitat a través de la 
mirada de l’Altre, el estigma, la cura, salut, salut mental. 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 conjunta d’un coneixement sobre el 
tema proposat. Algunes de les propostes han estat les següents: 

 

• Dinàmica d'imatges/paraules generadores de diàleg  

https://www.youtube.com/watch?v=Qf1eEv41AWI
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• 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 

 

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, frase o reflexió de Què se’m emportava, de com es 
sent. Tots els papers s’han guardat en un sobre personal i formen part a posteriori del 
material per la creació de la peça de dansa social. Les paraules eren compartides a la 
roda final en funció de la voluntat de cadascun dels participants. 

Com a proposta metodològica afavoridora del contacte social en a lluita contra 
l’estigma, la condició de la persona amb o sense problemes de salut mental no es 
fa explícita. Però, al llarg del procés, en el compartir el relat de la pròpia vivència cada 

participant ha anat compartint la seva situació espontàniament en el context de grup. 
És a dir, els participants, en el compartir la pròpia experiència i reflexions amb els que 
inicien cada taller, poden acabar-ho compartint la condició de diagnòstic en el compartir 
el seu estat amb el grup de confiança i sense estigmes. Considerem que la 
possibilitat de generar vincles afectius més enllà de l’etiqueta és la clau 
transformadora per una mirada lliure d’estigmes.  

 

Activitat 3- Participació en un espai creatiu per la creació d’un espectacle de 
dansa per la sensibilització (Obj6). Gràcies a la col·laboració de Nunart al llarg del 
mes de desembre i gener, s’han  desenvolupat 5 tallers per la creació de Des-BUCLE-
jats. Des de NunArt com espai de convivència artística es promou la creativitat a través 
de la corporeïtat i la dansa. Les reflexions i vivències grupals integrades en el procés a 
través de la biodanza, han pres forma en un espectacle de dansa amb un objectiu 
sensibilitzador. El grup ha estat el creador protagonista acompanyat de dos ballarins 

professionals de Nunart. Malgrat al llarg del 2017 no ha estat possible la seva 
presentació pel desplaçament justificat del cronograma, s’ha treballat per a que la peça 
es dugués a terme a l’EO! (Escenari Obert) de gener del 2018. Des-Buble-jats ha 
estat la peça de sensibilització a través de la qual des de la dansa i la paraula hem 
acompanyat al public  a revisar la propia mirada vers la salut mental. L’EO! És un 
espai escenic on diverses joves companyies presenten les seves propostes amb un 
públic (unes 60 persones) amb interès amb la dansa i l’expressió artística, i per tant, 
probablement no avessat a pensar en aquests temes. És per això que considerem que 
ha estat una acció amb un gran potencial sensibilitzador. Actualment, estem en procés 
d’elaborar el video que usarem per fer correr per les xarxes socials. 

https://www.youtube.com/watch?v=TLpszDX6068&feature=share  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLpszDX6068&feature=share
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Activitat 4- Tancament del procés 
grupal i avaluació del projecte. La 
recollida de dades per l’avaluació 
del projecte s’ha realitzat al llarg del 
projecte, en relació a la participació i 
a la valoració qualitativa del procés i 
de la satisfacció en el projecte. Al 
llarg del mes de gener, s’han 
realitzat dos tallers de tancament 
del procés, que han contribuït a 
acompanyar al grup al seu procés 
d’apoderament i autonomia. El 
vincle afectiu generat a través del 
procés i l’objectiu de seguir 

contribuint en un canvi de la mirada (sense estigmes) en la salut mental afavoreixen 
que el grup segueixi actiu i reunint-se.  

Des de Cuida la vida, entenem que el recull de vivències dels participants, cadascuna 
de les imatges de les danses i les paraules que provenen de l’escolta, la presencia i 
l’emoció valen més que tots els resultats quantificats que a continuació adjuntem.  

És per això, que com a primer resultat oferim el link resum del projecte: 
https://www.youtube.com/watch?v=bfz7ck0enS0 

 

Resultats de les accions del projecte Resultats 

Nombre d’institucions i entitats vinculades al projecte:  

Nombre de persones que s’interessen pel projecte: 

Nombre de persones que venen a les sessions de presentació:  

Nombre de persones que participen al projecte:  

Nombre de persones que participen setmanalment durant tot el 
procés:  

Grau de satisfacció en la participació del projecte:  

Creació de vincles entre els participants:  

Promoció una mirada sensible i un  canvi de d’actituds i 
comportament davant de la salud mental:  

  

 

15 entitats o 

institucions 

52 persones 

40 persones 

24 persones 

10 persones 

90% 

100% 

100% 

 

Així com, a través de la valoració qualitativa dels professionals que han participat en el 
projecte, així com dels seus participants consideren que: hi hagut una evident  millora 
de l’autoestima, de la mobilitat i de la capacitat de l’expressió creativa i una disminució 
significativa del sentiment d’incapacitat, augment de la capacitat d’escolta i de relació 
amb l’Altre i per tant, una respectiva disminució de l’aïllament social, i un respectiu 
augment de l’acceptació d’un mateix i de l’Altre per allò que és. Tot plegat afavorint a 
un augment de la sensació de benestar i la qualitat de vida.   

Algunes de les frases del seus participants: 

 “ Fue un momento de escucha y de entrega desde el principio dónde nos abriamos o no a cómo estbamos, y nos ha 

permitido yo creo que sincerarnos con los otros y con nosotros mismos”.  

https://www.youtube.com/watch?v=bfz7ck0enS0
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“Te vuelves a descubrir tu cuerpo” 

“Hemos pasado por distintos estados, disntintas emociones, abriendonos más...” 

“..una de las cosas de venir aquí es la de encontrarme sin etiquetas” 

 

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, Josep Trueba del Raval 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.  

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.  

El projecte ha constat de 12 sessions de biodanza (1,5 
hores setmanals) d’octubre a desembre i les tres 
sessions de presentació respectives. Sent així, han 

participat respectivament, 23 persones a les sessions de presentació del casal de la gent gran 
de Sant Cristòfol (La Marian de Port, Sants Montjuich), i un grup de 12 persones amb 
regularitat, i 19 persones al de Josep Tarradelles (Raval), amb una participació de 15 persones 
inscrites al grup regular al llarg dels tres mesos d’activitat, i 18 persones regulars al grup de la 
Prosperitat per tecer any consecutiu. Donats els beneficis palesos i la bona receptivitat de 
l’activitat, es proposa la participació al Dia mundial de la gent gran amb una sessió de biodanza 
oberta a tothom a la Rambla de Drassanes, a la qual hi participen unes 40-50 persones.        

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 
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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.   

 

Resultats de les accions del projecte Resultats 

Resultat 1 

Número de sessions de presentació realitzades:  

Número de participant a les sessions de difusió:  

Número d'institucions interessades en el desenvolupament del projecte:  

Valoració dels participants:         

 

6 

70 

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 

Valoració dels centres :       

60  persones de 

les quals 45 de 

manera regular 

 

Molt positiu    

 

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  

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 i fora dels centres penitenciaris de la 
Generalitat de Catalunya i/o en risc d'exclusió social. 
 
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 Catalunya, 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.  
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Adjuntem el link del video del projecte elaborat per la productora Kilogram Box:   

https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI 
 
Al llarg del 2017, i gràcies a la contribució de fons privats de l’empresa Lush Fresh, hem pogut 
realitzar novament el projecte. 

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. 

 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. 

 
Les persones beneficiàries d'aquest projecte són dones que viuen dins i / o fora dels centres 
penitenciaris amb risc d'exclusió social i també dones diverses que viuen a l'àrea metropolitana 
de Barcelona. El projecte pretén enfortir l'autoestima per a la prevenció de la violència de 
gènere a través de la reflexió vivenciada amb el cos sobre com ens relacionem amb nosaltres 
mateixes, l'altre i el món a través de la dansa com a eina de transformació social. 
La metodologia es fonamenta en la utilització de tècniques basades en el moviment, la dansa, la 
música, l'expressió corporal, els estudis de gènere i l'educació emocional. 
 
El projecte consta de: 
 
a.) Un trimestre d'activitat (10 tallers de 2 hores setmanals) amb un grup d'entre 8 a 15 dones 
del DAE (Departament d'Atenció Específica) que es troba dins el mòdul II de dones del centre 
penitenciari de Brians 1 de Barcelona, i 6 dones voluntàries. Al DAE conviuen dones aïllades de 
la resta de mòduls ja que requereixen un tracte especial per al manteniment del seu procés de 
desintoxicació. Això comporta, malgrat la seva situació de vulnerabilitat, un avantatge en el 
seguiment terapèutic i en la possibilitat d'obertura i creixement personal. 
 
Els tallers són un espai de reflexió i experiència a través del moviment i la paraula per 
aprofundir en la fortalesa de l'autoestima i la creació de relacions d'equitat. Un dels deu tallers 
és obert a la comunitat penitenciària ja que es tracta d'un espectacle-reflexiu de dansa 
contemporània, com a eina per dinamitzar i reflexionar sobre les relacions amb una mateixa i 
amb l'altre i l'entorn. 

Objectius de l'activitat dins del CP: 

- Facilitar processos d'empoderament i autoestima que contribueixi a la construcció d'hàbits de 
vida saludable de les dones en risc d'exclusió. 
- Explorar altre llenguatge, a través del moviment i la dansa, que faciliti el camí per l'acte 
coneixement i consciència pel que fa a les relacions cap a una mateixa i l'entorn, per prevenir 
relacions que provoquen situacions de desigualtat, mal estar i una autoestima baixa , que són 
els fonaments estructurals de la violència de gènere. 
- Crear xarxes entre dones per afavorir relacions de suport en el moment de l'externalització de 
les internes i prevenir l'exclusió social un cop surten del centre penitenciari. 
 
b.) La participació a un grup regular de biodanza. El procés d'externalització és el moment de 
major vulnerabilitat de les dones que moltes vegades es troben sense suport familiar ni social. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI
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El poder pertànyer a un grup de creixement personal on generar nous vincles des de l'escolta i 
la cura contribueix al fet que la dona pugui replantejar la seva vida i refer la seva quotidià. 
Des de l'entitat es facilités un acompanyament al grup regular que li quedi més proper a la seva 
llar i se li subvencionarà el primer any la seva participació. 
 

Objectius de l'activitat fora del CP: 

- Donar continuïtat al procés d'apoderament i autoestima que contribueixi a la construcció 
d'hàbits de vida saludable de les dones en risc d'exclusió. 
- Crear xarxes i pertànyer a un grup de suport 
- Acompanyar la dona a la construcció d'un context psicosocial sa i lliure d'estigmes 
 

 

Resultats i desenvolupament del projecte  

Al llarg del 2017, s’ha constituït un grup de 5 dones (entrevistades i seleccionades entre la 
recepció de 16 CV per la participació voluntària a l’activitat) i format per l’entrada al Centre 
penitenciari, i acompanyat amb obertura a sentir-se una dona en el grup.  

Es realitzen 8 tallers 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 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 2018 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 
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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. 

- 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.  

 

3.5.- Altres activitats 

3.5.1.- Festa de la Mercè 

Gràcies a la proposta del projecte Associa’t a la festa, per primera vegada, Cuida la vida surt 
al carrer, per difondre els seus projectes i el sistema de la Biodanza. Es va comptar amb la 
participació d’unes 35 persones, que varen oferir la seva dansa amb creativitat i afecte. 
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3.5.2.- Dia internacional de la gent gran 

Des de la mostra d’entitats per a gent gran del Districte de Ciutat vella, es convida a 
Cuida la vida a fer conèixer la biodanza a la gent gran del districte dins de la jornada. 
Es va compatr amb la participació d’una 50 de persones, i es va rebre un missatge 
d’agraïment i joia de l’espai compartit. 

 

 

 

3.5.3.- Dia mundial de la salut mental- 
Parlem Obertament 

Arrel de l'experiència satisfactòria  viscuda el 2015, 
tal i com es presenta a través del link adjunt de 
l’Espot guanyador del VI Concurs d’Espots 
publicitaris contra la discriminació en salut 
mental promogut per l’Associació Obertament 
(https://www.youtube.com/watch?v=XxEel563Hmc), 
hem convocat l’esdeveniment en coordianció amb el 
districte de Gràcia i altres entitats del barri.  

Així doncs, pel Dia mundial de la salut mental 
hem estat promotors d'un acte de sensibilització a la 
Plaça de la Virreina del barri de Gràcia per convidar 

a tothom a parlar obertament i a escoltar amb interès sobre salut mental en col.laboració a 
altres entitats del barri (Arapdis, Fundació Joia, Club social de Gràcia, i amb el suport logístic 
dels tècnics del districte) amb una participació d'un centenar de persones. Hem celebrat 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=XxEel563Hmc
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Link de la noticia:  

http://fundaciojoia.org/ca/dest/841-celebrem-el-dia-mundial-de-la-salut-mental-a-
gr%C3%A0cia.html 

 

3.5.4.- Dia mundial de la salut mental- Dansant sense etiquetes 

Per contribuir a la celebració del Dia mundial de la Salut mental del Servei de 
Rehabilitació Pi i Molist de l’Hospital de St. Pau, es convoca al barri una sessió de 
biodanza oberta a tothom. La participació és d’unes 40-50 persones, majoritàriament 
de persones vinculades a l’estructura. 

 

 

 

 

 

 

http://fundaciojoia.org/ca/dest/841-celebrem-el-dia-mundial-de-la-salut-mental-a-gr%C3%A0cia.html
http://fundaciojoia.org/ca/dest/841-celebrem-el-dia-mundial-de-la-salut-mental-a-gr%C3%A0cia.html
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3.5.5.- Participació al Fòrum contra les violències de gènere 

Per tercer 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 adolescents: 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 cooconstruir grupalment un món d’equitats.  

Aquets any han participat dos grups de 20 joves al taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.- Participació a l’esdeveniment de Connexions per la Marató de 
TV3 
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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 

Fundació Joia 

Arapdis 

Club social Gràcia 

Associació Emilia 

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 i empreses 

Ajuntament de Barcelona 

Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

Diputació de Barcelona 

Districte de Gràcia 

Lush Fresh 

Institut del Teatre 

Mercat de les flors 

Associació de professionals de la dansa de 
Catalunya 
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5 Pressupost de l’entitat 

Despeses de l’entitat Euros 

Balanç any passat 246,47 

Dansant sense etiquetes 3000 

Dansant els anys 2700 

Dones que dansen 3000 

Despeses total 8946,47 

 

Ingressos de l’entitat Euros 

Ajuntament de Barcelona: Qualitat de vida 
1350 

Ajuntament de Barcelona: Discapacitat 
1500 

Diputació 
1500 

Lush Fresh 
3000 

Donació anual 
1195 

Quotes sòcies 400 

Total Ingressos  
8945 

 

 
 

Balanç 2017 Euros 
Total 

-1,47 

 

 

6 L’equip de Cuida la Vida 
 

Alba Álvarez- Presidenta 

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 (amb Andreina Macrí a l’Escola de Biodanza de Vicenza), 
veu i percussió (amb Sergio Cruz a l’Escola de Biodanza de Saragossa), i en nens i adolscents 
(amb Monica Turco a l’Escola de biodnza de Bologna). 

 

Eva Bellart Baratau- Secretaria 

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 
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. 
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Isabella Marín Muñoz- Tesorera 

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. 

 

 

7 Conclusions 

Al llarg de l’experiència en cada projecte realitzat aquest 2017, 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 2018 amb la col.laboració de les entitats, persones i institucions que ens donen suport.  

 

 

 


