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Dossier de propostes de tallers de formació 
per a socis i sòcies de l’APdC 

 

Un dels pilars de l'activitat de l'APdC és la formació, pensada per a què els nostres socis i sòcies puguin 
complementar els seus coneixements, intentant que l'oferta abasti el màxim d'àmbits professionals de 
la dansa. 

Durant les últimes setmanes, l’associació ha obert una convocatòria de propostes de tallers entre tots 
els socis i sòcies, amb l’objectiu de poder oferir formacions impartides per ells mateixos i que 
responguin als interessos del teixit associatiu de l’APdC. 

Aquí trobareu la informació de les 19 propostes rebudes. Són tallers enfocats a diferents àmbits de la 
dansa (entrenaments, creació, salut, educació... des d’una mirada teòrica o des de la pràctica...). Podeu 
votar el que més us interessi a través d’aquest enllaç: https://goo.gl/forms/x3B6R8mxTnvzf8k62 

La proposta més votada es durà a terme al 2019 (dates i horaris a pactar amb el formador/a). 

El termini de votacions acaba el 6 de gener de 2019 a les 23.59h.  

 

Taller Professor/a Durada Pàgina 

1. ANATOMIA VIVENCIAL I DANSA (BODY-MIND CENTERING®). Principis de la tècnica 
Body-Mind Centering®, imatges i metàfores d'anatomia vivencial, accessoris i materials 
artístics, improvisació de moviment i veu, tacte i contacte. 

Marina Tsartsara. 8h 3 

2. BALL SOCIAL IRLANDÈS I ESCOCÈS. Difusió i promoció del "Ball Social Irlandès i Escocès 
CEILÍ”. 

Fran Aloma (Fletcher 
Anderson). 

8h 3 

3. DANSA BENESTAR I MOVIMENT TERAPÈUTIC: MOU-TE D'UN ALTRA MANERA. 
Explorar els principis bàsics de la dansa benestar i moviment terapèutic, i experimentar 
algunes de les eines que aquest mètode proposa: cos, espai i relacions. 

Rosamaria Ricart i 
Aguirre. 

6h 4 

4. DANSA I TEATRE A L'ESCOLA: ESTRATÈGIES PER AL PROFESSORAT. Establir la 
importància d'aquestes matèries dins el currículum de l'educació primaria i secundària 
obligatòria. 

Natàlia Prior i Clara 
Puerto.  

6h 4 

5. DANSA IMPROVISACIÓ I PROCÉS PERSONAL. Dansa improvisació enfocada en els 
processos personals que l’acompanyen i l'expressió escènica. Conèixer el model de nivells de 
realitat de John Pierrakos i adquirir experiència en utilitzar els conflictes com a material per a 
la creació. 

Dominik Borucki. 

 
8h 5 

6. DANSA INTRÍNSECA. Respirar escoltant les dinàmiques del cos i trobar-ne la mobilitat de 
cada una. Buscar l’alineament de l’estructura òssia pròpia de cadascú i caminar respectant-ho. 
Jugar amb les diferents sensacions de pes. Crear diverses maneres de reproduir el mateix 
moviment. 

Gemma Peramiquel. 4h 6 

7. DANSA, EINA TERAPÈUTICA AMB GRUP DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. Buscar aplicacions de la dansa per a dones que han patit maltractaments, privades 
de llibertat d’expressió. Com afecta al cos (soma) tot el pes mental (psique). 

Montserrat Iranzo. 4h 7 
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Taller Professor/a Durada Pàgina 

8. EL RITME I EL MOVIMENT, EINES PER L'ENSENYAMENT. Adquirir coneixements 
pedagògics, reflexionar sobre el rol de la música i la improvisació i sobre la importància del 
moviment en l’educació. 

Brisa Rebés Espí. 8h 8 

9. FLAMENC CONTEMPORANI DESCALÇ. Nova visió del flamenc. Experimentar amb la 
connexió energèica i els centres vitals per arribar a la manifestació de la forma. Entrar en 
ritmes bàsics i transformar-los des del flamenc descalç cap el contemporani i a l'inrevés. 

Trinidad Colomar 
Mesa. 4h 9 

10. FORMACIÓ MUSICAL EN LA DANSA. Informació rellevant i aclaridora als ballarins del 
fet sonor i del llenguatge musical, útil tant a l'hora de coreografiar com per d’impartir classes i 
dirigir-se al pianista. 

Eva Mas. 8h 10 

11. HIPOPRESSIUS LOW PRESSURE FITNESS APLICATS A LA DANSA. Fonaments teòrics 
i pràctics de la tècnica hipopressiva Low Pressure Fitness. Augmentar la consciència corporal, 
millorar l’equilibri muscular i la flexibilitat, prevenir lesions comuns en dansa.  

Mónica Monge Saura. 

 
4h 10 

12. KUNE. MÈTODE DE MOVIMENT. Crear un estat present i disponible en els cossos a 
través d'exercicis i patrons d'arts marcials, dansa contemporània i teatre per atendre així el 
despertar de l'instint i la creativitat. 

Junyi Sun. 
 6h 11 

13. LA DANSA COM A EINA SOCIOEDUCATIVA. Entendre el potencial de l'experiència 
artística en l'educació. Generar un espai de diàleg respecte a la dansa en contextos no 
professionals. Fomentar l'aplicació de dinàmiques corporals com a part de procesos 
d'ensenyament-aprenentatge. Valorar la cultura hip hop com a eina socioeducativa. 

Sandra Jurado Rey. 4h 11 

14. LO QUE ME DEJA EL CUERPO. El cos com a arxiu de tot el que vivim, conscients o no. 
Treballar el tacte, per estimular el cos i comunicar-nos-hi, per rebre informació de manera 
instantània i intuïtiva, sense necessitat d'entendre què passa. 

Chiara Marolla i 
Nacho Cárcaba. 

8h 12 

15. OM RASA (TRAINING METHOD). Mètode d'Entrenament que té com a objectiu 
primordial integrar el moviment pur i innat (l'essència) de cada artista, a través del joc, la 
intensitat, l'escolta de les emocions i la interacció amb els seus límits mentals i físics. 

Arias Fernández Joker 8h 14 

16. PREMIS, CERTÀMENS I CONCURSOS, UNA OPORTUNITAT DE FORMACIÓ PER 
ALS ALUMNES DE DANSA. Posar de manifest els beneficis que pot atribuir la competició, si 
es treballa adequadament, en la formació dels alumnes de dansa. 

Natàlia Prior Díaz. 4h 15 

17. RE-CREA’T. Treballar el cos des de la fisicalitat a través de la col∙locació, l’anatomia 
saludable i la tècnica corporal i a partir de la creació de moviment innat com a font 
d’autoconeixement. 

Helena de la Torre 
Texidó. 

8h 16 

18. SMER - SISTEMES DE MOVIMENT I VEU. Ús del cos i la veu en el procés creatiu. 
Coneixements teòrics i, sobretot, pràctics, fonamentals per dur a terme projectes artístics 
relacionats amb el camp de la performance, l'acció, la dansa, el teatre, etc. 

Empara Rosselló 
Ghiloni.  8h 17 

19. TÈCNIQUES ACTORALS EN LA DANSA. Eines actorals aplicables a la dansa per 
aconseguir que els ballarins i ballarines puguin desenvolupar la seva expressivitat d'una 
manera lliure, fluida i sense afectació extra. 

Eva Mas. 8h 19 
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1. ANATOMIA VIVENCIAL I DANSA (BODY-MIND CENTERING®)  
 
Objectius. 
Inspirant-nos en els paisatges interns de formes anatòmiques, aquestes classes facilitaran la nostra 
corporeïtat ('embodiment') i consciència de sistemes i estructures corporals de manera vivencial. Les 
classes ofereixen una comprensió i presa de consciència del potencial del nostre cos, el descobriment 
d'una varietat de qualitats i vocabulari de moviment, el desenvolupament de la nostra pròpia creativitat 
i autoconsciència a través de relacionar-se amb els altres: treballarem de manera individual, en duets, 
trios i grup. 
 
Contingut. 
Les classes inclouran principis de la tècnica Body-Mind Centering®, imatges i metàfores d'anatomia 
vivencial, accessoris i materials artístics, improvisació de moviment i veu, tacte i contacte. Les classes 
acabaran amb composició instantània, temps per investigar i descobrir vocabularis propis de moviment, 
temps per compartir amb els altres de manera corporal i verbal. 
 
Destinataris. 
Obert a tots els nivells. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Marina Tsartsara.  
Marina Tsartsara és Educadora i Practitioner de Body-Mind Centering®, coreògrafa i Artista de Dansa & 
Arts Visuals (MSc) i instructora de Ioga Vinyasa. Ha estat subvencionada diverses vegades per l'Arts 
Council (UK), per crear i anar de gira amb les seves obres de Dansa Digital, Videodansa i Dansa 
Documental. 
 
 
 

2. BALL SOCIAL IRLANDÈS I ESCOCÈS 
 
Objectius.  
Difusió i promoció del "Ball Social Irlandès i Escocès CEILÍ" arreu Catalunya. 
 
Continguts.  
Balls tradicionals d'Irlanda i Escòcia, Balls de taverna i cel·lebració. 
 
Destinataris. 
 Tots els Públics. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Fran Aloma (Fletcher Anderson).  
Irish Lead Dancer de la Cía. DDD Delorgan Deeptap Dance, Ceilí Dance Caller en escoles, Eoi's, Centres 
Cívics, xarxa de pubs irlandesos, Director creador d"espectacles d'arrel tradicional celta des de 2008, 
estudis de grau en Dansa Irlandesa. 
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3. DANSA BENESTAR I MOVIMENT TERAPÈUTIC: MOU-TE D'UN ALTRA 
MANERA 

 
Objectius. 
Explorar els principis bàsics de la dansa benestar i moviment terapèutic, i experimentar algunes de les 
eines que aquest mètode proposa: cos, espai i relacions. 
 
Contingut. 
Taller bàsicament pràctic, seguint un mètode creatiu i vivencial d'integració dels coneixements, deixant 
espais per intercanvis sobre QUÈ fem, i sobre les experiències sensorials (COM ens sentim), compartits 
en petits grups i de manera col·lectiva. Cada participant elaborarà un diari personal de les activitats 
dutes a terme i de les sensacions i experiències viscudes, per analitzar el procés evolutiu personal. 
 
Durada: 6h. 
 
Destinataris. 
Obert a totes les interessades i tots els interessats del món de les arts, de l'educació i d'altres 
professions de l'àmbit de la salut. 
 
Rosamaria Ricart i Aguirre. 
Diplomada en Ciències de l'activitat física, Treball Social i dansa teràpia. Estudis de Dansa i moviment 
teràpia al Centre nacional de dansa teràpia dels Grands Ballets Canadiens, Mont-real, Canadà 2015.  
Experiència en intervenció i en art social, en teràpia amb dansa i moviment, i en promoció de la salut i 
del benestar en context corporatiu. 
 
 

4. DANSA I TEATRE A L'ESCOLA: ESTRATÈGIES PER AL PROFESSORAT  
 
Objectius. 
Establir la importància d'aquestes matèries dins el currículum de l'educació primaria i secundària 
obligatòria. Establir aquells continguts imprescindibles que ha d'entendre i treballar l'alumnat de dansa i 
teatre a l'escola. Oferir estratègies d'improvisació per al treball de la dansa i el teatre a l'escola. 
Tractar la possibilitat/necessitat de transversalitat de la dansa i el teatre a l'escola. Aportar experiència 
teòrica i pràctica en la planificació, realització i avaluació d'activitats de dansa i teatre en les etapes de 
primaria i secundària. 
 
Contingut. 

- Exemple teòric-pràctic sobre el projecte artístic de l'Escola Garbí - Pere Vergés. 
- Proposta i realització d'activitats per a l'alumnat de primaria segons el cicle educatiu. 
- Proposta i realització d'activitats per a l'alumnat del primer cicle d'ESO.  
- Estratègies d'aplicació transversal de les matèries de dansa i teatre amb altres matèries del 

currículum educatiu.  
- Què i com avaluem la dansa i el teatre en l'àmbit de l'educació obligatòria. 

 
 
Destinataris. 
Mestres de primaria i secundària. Mestres de dansa interessats en l'àmbit de l'educació obligatòria. 
 
Durada: 6 hores. 
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Natàlia Prior i Clara Puerto.  
Natàlia Prior: Títol Superior en l'especialitat de Pedagogia de la Dansa. Codirectora d'Escola de Dansa de 
titularitat privada a Canet de Mar. Mestra de dansa a l'Escola Garbí - Pere Vergés d'Esplugues de 
Llobregat. Clara Puerto: Actriu a La Guapa Teatre. Mestra de Teatre a l'Escola Garbí - Pere Vergés 
d'Esplugues de Llobregat. 
 
 

5. DANSA IMPROVISACIÓ I PROCÉS PERSONAL 
 
Objectius generals. 
Aprofundir en la dansa improvisació amb un enfocament en els processos personals que acompanyen 
aquest treball i l'expressió escènica. 
 
Objectius específics. 

- Adquirir eines per a la dansa improvisació. 
- Aprofundir en la capacitat de sentir com a base de la improvisació (de l'expressió i creació amb 

moviment). 
- Conèixer el model de nivells de realitat de John Pierrakos en teoria i pràctica. 
- Adquirir experiència en utilitzar els conflictes com a material per a la creació. 
- Saber improvisar i relacionar el procés de creació amb els processos personals i grupals 

desenvolupar sensibilitat per conèixer la relació entre resultats exteriors i interiors de la creació 
escènica. 
 

Continguts. 
“Dansa Improvisació i procés personal” és una formació que ofereix un espai per aprofundir en la dansa 
improvisació i els processos personals que acompanyen aquest treball i l'expressió escènica. L'art 
contemporani i també l'art performatiu s'entén cada vegada més en la seva dimensió de procés. Això 
significa per a l'art performatiu que no només és el resultat exterior, en forma de producció d'una peça 
escènica -repetible amb un tema determinat i definit - l'enfocament del treball, sinó també els resultats 
interiors. Aquests resultats interiors es defineixen en els processos de les persones i en el que senten. És 
un canvi des de la imatge (representada) al procés. 
 
En aquesta formació fem servir l'eina de la improvisació per aprofundir en el procés creatiu i personal. 
Farem servir a part d'eines de la dansa improvisació també eines de les psicoteràpies corporals i 
artístiques per concretar i nomenar els processos personals. Segons de les necessitats del grup i de cada 
participant el treball s'enfoca més de manera artística (com a art escènic) o de manera psicoterapèutica 
(aprofundint en les dinàmiques personals i grupals). 
 
Eines. 
 
1. Improvisació: 
 

- "Improvisació és vida en un microcosmos: el repte constant per mantenir el flux viu de la ment 
evitant una ment apagada i amb malestar (...). Si percebem clarament la nostra experiència 
present, sense referències al passat o al futur, gustos o etiquetes, cada moment de 
l'experiència es resol en el següent moment. Aquesta resolució també és un nou moment, un 
començament. Això és improvisació: el viu fluir. "(Ruth Zaporah). 
 

- Improvisació és "el repte d'estar instantàniament present i respondre en moviment, so i 
paraula a la realitat de la situació." (Anna Halprin). 
 

- Improvisació és "esdevenir en l'aquí i ara. La improvisació requereix de llibertat per trencar 
patrons familiars i sorprendre a un mateix constantment. Requereix de valentia per actuar de 
forma independent. "(Ulla Brinkmann). 
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- En aquesta formació fem servir la improvisació com microcosmos de la nostra pròpia vida. A 
l'espai improvisat apareixen els temes personals i grupals -si volem o no de manera directa i la 
capacitat de crear la nostra pròpia vida es reflecteix en la manera com improvisem. Alhora la 
improvisació com a mèdium artístic ens ofereix la possibilitat de donar nous significats als 
esdeveniments de les nostres vides a través d'un llenguatge simbòlic i energètic. 
 

2. El model dels nivells de realitat: 
 
És un model del psicoterapeuta John Pierrakos que descriu el funcionament de la psique de l'ésser 
humà. Aquest model descriu tres nivells de realitat: La màscara, l'ombra i el core (core significa nucli o 
essència). 
 
El core es refereix al flux natural del potencial humà: "Tot organisme vivent -un nadó acabat de néixer, 
una planta, un cèl·lula- tendeix a realitzar el seu potencial natural. Quan aquest flux natural pateix 
alguna interferència, el corrent energètica que busca expressar-se es bloqueja i s'inhibeix el seu flux cap 
al seu destí; el flux natural és detingut ... "(Eva Pierrakos). 
 
Si per les condicions externes i/o internes hi ha una tendència a la repetició d'aquesta inhibició 
l'organisme comença adaptar-se a la presència d'aquest conflicte. En l'ésser humà aquest és l'inici de les 
defenses, de la lluita entre màscara i ombra. L'ombra i la màscara, en equip, protagonitzen la lluita 
generadora de conflictes interns. Ombra i màscara són el material que hem d'integrar i utilitzar en el 
treball creatiu-artístic. Encara que, des d'un punt de vista subjectiu de l'individu, l'ombra conté tots els 
aspectes negatius de la persona, en realitat aquests aspectes no són negatius sinó justament la porta de 
la creativitat i del creixement personal. En integrar l'energia de l'ombra aconseguim completar-nos. 
 
Destinataris. 
Professionals i aficionats de la dansa. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Dominik Borucki. 
És ballarí de dansa contemporània, coreògraf, professor de dansa, actor i terapeuta psico-corporal. És 
alemany i des de fa més de 25 anys presenta les seves obres i imparteix tallers de dansa a tot Espanya i 
en 20 països d'Europa, Amèrica i l'Índia. Borucki va ser nominat finalista al Premi Dansacat 2012 en la 
categoria "Trajectòria Professional". Més informació: www.dominikborucki.com. 
 
 

6. DANSA INTRÍNSECA 
 
Objectius. 
Respirar escoltant les dinàmiques del cos. Trobar la mobilitat de cada part del cos. Buscar l’alineament 
de l’estructura òssia pròpia de cadascú. Caminar respectant l’alineament propi. Jugar amb les diferents 
sensacions de pes. Crear diverses maneres de reproduir el mateix moviment.  
 
Continguts. 
Es practica l’origen de la respiració com a sistema natural de calma. Fent referència a tècniques 
somàtiques, en parelles i a través del tacte, es manipulen les diferents parts del cos, per aprendre la 
mobilitat que presenta l’anatomia de l’individu, com es mou i per on es mou aquesta. Utilitzant 
conceptes de la tècnica Klein, es busquen les direccions que dibuixa l’esquelet, que s’activen quan es 
camina amb la consciència posada en aquestes. S’inicia un transcurs des del caminar a la combinació de 
passos. Cada participant desenvolupa de forma creativa, combinacions de moviments. Aquestes 
seqüències de moviment, tenen el potencial de posar-se en pràctica dins els moviments quotidians.  
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Destinataris. 
Dirigit a persones de 12 a 120 anys amb o sense diversitat funcional i psíquica. Tan si necessiten o no ser 
acompanyats, i amb o sense experiència en la dansa. Menors de 12 anys han de venir acompanyats d'un 
adult. 
 
Durada: 4 hores. 
 
Gemma Peramiquel. 
EDUCACIÓ 
 

- 2017 – 2018 Postgrau d’Art Escèniques i Educació itinerari Moviment. Institut del Teatre Vic. 
- 2015 – 2016 Curs Arts i Acció Social. Escola Massana Barcelona.  
- 2014 168 hores amb David Zambrano a La Ponderosa Alemanya. 
- 2009 – 2013 Grau Superior en dansa contemporània i pedagogia. Especialització en coreografia 

a The Danish National School of Performing Arts a Copenhagen. 
 
EXPERIÈNCIA 
 

- 2018 Coreògrafa - 1er DANSATHON Europeu organitzat per Sadler’s Wells Londres. 
- 2016 Coreògrafa - Premi Remou-te i Balla’m un Llibre per l’Associació de Professionals de la 

Dansa a Catalunya.  
- 2015 Docent i Coreògrafa - Zelyonka Festival Kiev. 
- 2014 Docent i Coreògrafa – Residència a Cité International des Arts Paris 

 
 

7. DANSA, EINA TERAPÈUTICA AMB GRUP DE DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 
 
Objectius de la sessió. 

- Donarem eines per a desenvolupar les pròpies, a través d’un llenguatge que els permetrà 
treballar una altra via d’expressió, una altra manera de comunicar-se, fent-ho a través del 
llenguatge corporal. 

- Aprendrem tècniques d'observació i atenció per a poder veure l'evolució dels que han estat en 
el procés creatiu.  

- Posarem l'accent en el procés corporal, potenciant els recursos dels participants.  
- Adquirirem coneixements per a que puguin traspassar empoderament a la societat a través de 

les arts en general i de la dansa i el moviment en particular, desenvolupant estratègies 
d'intervenció, habilitats i tècniques útils per a provocar la participació activa de les persones. 

 
Objectius generals del projecte, amb aplicació pràctica a la sessió. 

- Conèixer-se a una mateixa. Donant èmfasi a l’expressió a través del cos, fent conscient tot allò 
inconscient. 

- Retrobar la confiança en una mateixa i en aprendre a confiar en l’altre.  
- Obtenir eines i recursos per a poder canalitzar, contenir i/o sublimar les reaccions emocionals. 

 
Objectius específics del projecte amb aplicació pràctica a la sessió. 

- Establir vincles de comunicació a partir del moviment i del llenguatge del cos. 
- Promoure la descoberta d’una mateixa a partir de les propostes a través de la TMD. 
- Prendre consciència tant de l’estructura corporal com de la imatge corporal. 
- Crear un espai on la dona pugui sentir-se segura i així permetre’s l’execució dels seus 

moviments. 
- Apreciar els moviments propis i el que aquests comporten i volen expressar. 
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Continguts generals  
- Entenem la dansa com a una eina i un instrument i experiència de vida i no pas com a finalitat, 

tenint en compte que la intenció global és obtenir més eines per crear ponts reals entre el món 
de la dansa i el món social. 

- Aplicació social de l'art del moviment i la dansa.  
- La dansa com aplicació social pot ajudar als participants a superar traumes i reconstruir les 

seves identitats.  
- La dansa es un potent estímul intel·lectual que té repercussions emocionals i estètiques, a més 

a més de promoure la cohesió social.  
- Amb la dansa podem contribuir al desenvolupament integral de la persona. 

 
Continguts concrets del projecte amb pràctica a la sessió. 

- Com des de la dansa podem buscar aplicacions, en pro i en benefici, per a dones que han patit 
maltractaments. Dones privades de llibertat d’expressió. I de com afecta al cos (soma) tot el 
pes mental (psique).  

- El llenguatge del cos i del moviment. 
- El llenguatge del moviment i la dansa. 

 
Destinantaris. 
Qualsevol sòcia/soci sensibilitzada/t, en acostar la dansa a col.lectius amb vulnerabilitat. 
 
Durada: 4 hores. 
 
Montserrat Iranzo. 
Dansaterapeuta, ballarina, intèrpret, creadora i docent. Investiga i genera processos on l'individu, la 
comunitat i la societat s'interrelaciona amb el món de la dansa, el moviment, els seus processos creatius 
i el món psico-sòcio-pedagògic. Sòcia Fundadora de Dansalut® i co-fundadora del grup de Peritatge 
Judicial Social del Col·legi de Treball Social. En DMT, exerceix amb diferents col·lectius, especialitzant-se 
en violència de gènere, exclusió social i paidologia. 
 

8. EL RITME I EL MOVIMENT, EINES PER L'ENSENYAMENT 
 
Objectius.  

- Adquirir coneixements pedagògics: donar eines per l’ensenyament col·lectiu, per a 
l’ensenyament destinat a diferents edats, eines de base i referències de lectura. 

- Adquirir coneixements dins el domini del desenvolupament: quines són les aptituds corporals, 
motrius, mentals, musicals, intel·lectuals, psicològiques i socials. 

- Reflexió sobre el rol de la música i la improvisació. 
- Reflexió sobre la posició del cos i la importància del moviment en l'educació. 

 
Continguts. 

- Anatomia del cos aplicada al moviment. 
- Moviment conscient. 
- Ritme individual i espontani. 
- Relació música-moviment. 
- Ritme i improvisació. 
- Eines per l'ensenyament. 
 

Destinataris.  
Alumnes i professorat de dansa, de teatre, de música, de magisteri (infantil, esportiu, musical), alumnat i 
professorat universitari i persones adultes interessades en el taller. 
 
Durada: 8 hores. 
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Brisa Rebés Espí.  
CV detallat a la web www.ritmedevida.com  
Titulada en Pedagogia de la Dansa i formada en Erasmus i Pràctiques en la Pedagogia Dalcroze a 
Ginebra. Va crear un projecte titulat "El ritme i el moviment, eines per l'ensenyament" per la UdG i és  
coautora del llibre "Movimiento y lenguajes. De la experiencia sensoperceptiva a la conciencia y al 
pensamiento" (Ed.Graó). Treball minuciós de la musicalitat en el moviment, que es pot aplicar a tot tipus 
d’alumnat per treballar diferents objectius segons les necessitats. 
 

9. FLAMENC CONTEMPORANI DESCALÇ 
 

Objectius. 
Oferir una ampliació de coneixements a través d'un mètode molt orgànic, que parteix del cos i la 
respiració, per entrar en un enteniment del flamenc descalç des dels coneixements de dansa 
contemporània. Experimentar amb la connexió energèica amb els diferents centres vitals per arribar a la 
manifestació de la forma. Entrar en ritmes bàsics i com podem transformar-los des del flamenc descalç 
cap el contemporani i a l'inrevés. 
 
Continguts. 
Una nova visió del flamenc. Aquesta expressió artística neix d'una profunda i constant investigació amb 
el cos i la respiració com a base del moviment, creant un nou mètode molt orgànic per Trinidad 
Colomar. Uneix tècniques de dansa contemporània i flamenc, a més d'integrar l'adaptació de tècniques 
d'arts marcials i meditació activa. Tot des d'un lloc més corporal i energètic, que parteix de la respiració, 
l'arrelament, els impulsos i l'expansió de l'espai interior, on el moviment neix de dins cap a fora. Fem 
servir el contemporani i tota la seva riquesa tècnica i experimental per apropar-nos a una nova visió del 
flamenc. Entrant en una entesa orgànica de l'art flamenc. 
 
Començarem a prendre contacte amb el cos a través de la respiració i d'un escalfament progressiu, 
expandint cada vegada més el moviment i guanyant en intensitat i dinamisme. Les sessions 
s'estructuren en condicionament físic, exercicis de terra, centre, variacions, diagonals, improvisació i 
coreografia. Desenvolupant la tècnica i el moviment del flamenc des de la respiració, d'aquí neix el 
moviment orgànic, amplificant la consciència corporal, les sensacions, desenvolupant la qualitat i 
qualitats del moviment, l'arrelament, els impulsos i el moment. Despertant el foc interior, el moviment 
que neix de dins cap a fora, habitant el teu propi territori, expandir la teva energia, alliberar el 
diafragma, el plexe solar, arribar a l'expressió fidel al propi sentir. 
 
La meva tècnica és detallista, precisa, cuidant al màxim cada detall. Allà on va l'atenció hi va l'energia. 
Coneixent els pals flamencs i la seva fusió i influència amb altres estils musicals. Jugarem amb la 
improvisació i la investigació del moviment a partir de diverses pautes com "portes-moció" juntament 
amb l'aprenentatge d'una estructura coreogràfica. 
 
Destinataris. 
Dirigit a ballarins, tant professionals com aficionats, amants del contemporani, el flamenc i el moviment 
conscient. Oberts a entrar a les arrels a la vegada que exploren i obren fronteres. 
 
Durada: 4 hores. 
 
Trinidad Colomar Mesa. 
Estudia dansa contemporània, clàssic, base tècnica, contact improvisation a Escola Area de Barcelona i 
Escola de Peter Goss a París, del 1988 al 1996. Flamenc amb Belen Cabanes, Beatriz del Pozo a Barcelona 
y Chus Alba a Granada, del 1998 al 2004. Dansa Oriental am diferents mestres i Escola de Barcelona i 
territori espanyol 1998 al 2009. Terapeuta corporal y manual per Escola Quirotema de Barcelona del 
1998 al 1999. Directora artística de la Trinidad Colomar Cia. De Danza des del 2004. Fundadora i 
Presidenta de Associació Dansame Dansa Salut i Meditació, des del 2009. Creadora del mètode 
Flamenco Contemporani Descalç. 
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10. FORMACIÓ MUSICAL EN LA DANSA 
 
Objectius. 
Donar informació rellevant i aclaridora als ballarins del fet sonor i del llenguatge musical que els pugui 
fer servei tant a l'hora de coreografiar com a l'hora d’impartir classes i dirigir-se al pianista. 
 
Continguts. 

- Diferenciació entre grup rítmic, grup melòdic, frase musical i període musical.  
- Diferències entre tempo, ritme i pulsació.  
- Tipus de compasos, com diferenciar-los mètricament i auditivament. 
- Estudi de la forma musical (formes antigues i formes més contemporànies). 
- Diferenciar el contrapunt entre les veus diverses d’una composició musical (teoria i pràctica). 
- Diferenciació entre tonalitat i modalitat i com reconèixer-ho auditivament. 
- Els tipus d’inici (tètic, anacrúsic i acefàlic). 
- Els tipus de cadències finals (masculina, femenina, cadències finals i semicadències). 
- Anàlisi pràctic d’una obra proposada. 
- Escriptura musical bàsica. 

 
Destinataris. 
Per a tots els ballarins i mestres de Dansa, siguin professionals o estudiants. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Eva Mas.  
Ballarina professional, mestra superior en música i actriu. Dedica per complert la seva vida al l'art 
escènic. Treballa com a actriu, ballarina, creadora, músic acompanyant a classes de Dansa i cantants, 
compositora i mestra a centres com International Bonts clowns school i l’Escola de Ballet Clàssic de 
Barcelona. Actualment imparteix els seus coneixements al seu centre EDEM escènics. 
 
 

11.HIPOPRESSIUS LOW PRESSURE FITNESS APLICATS A LA DANSA  
 
Objectius. 
Millorar el Coneixement i control de l’estàtica corporal: 

- Augmentar la consciència corporal per a una major seguretat en els moviments. 
- Millorar l’equilibri muscular a través de l’estirament per cadenes miofascials, augmentant a la 

vegada la flexibilitat. 
- Entrenament del ritme respiratori (millora del sistema nerviós i emocional) i disminució del 

desgast energètic. 
- Aprendre una seqüència de 15m alternativa a l’escalfament convencional. 
- Prevenció de lesions comuns a la dansa com el dolor lumbar millorant l’estabilitat lumbo-

pèlvica (sense necessitat de practicar les nocives abdominals convencionals). 
 
Continguts. 

- Fonaments teòrics de la tècnica hipopressiva Low Pressure Fitness. 
- Fonaments pràctics de la tècnica hipopressiva Low Pressure Fitness. 
- Aprenentatge i pràctica de la tècnica postural i respiratòria. 
- Aprenentatge i pràctica de la seqüència de Nivell 1 per la seva integració a la rutina del ballarí. 

 
Destinataris. 

- Ballarins en actiu (rutina d’entrenament o escalfament d’escenari). 
- Ballarins en formació (conèixer les tècniques corporals més actuals). 
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- Ballarins que no estan en actiu (manteniment). 
 
Durada: 4 hores. 
 
Mónica Monge Saura. 

- Ballarina: formació en dansa clàssica, jazz, contemporani, hip-hop... Dansa teatre a les 
companyies Roseland Musical (7anys), Toc de Retruc, Dansa Xalesta, Suite 13...; ballarina i 
Coreògrafa de grans esdeveniments. 

- Dansa i salut: dansaterapeuta, monitora de yoga (200h), MBSR (reducció de l’estrès amb 
Mindfullness), Instructora certificada de Low Pressure Fitness 

 
 

12.KUNE. MÈTODE DE MOVIMENT 
 
Objectius. 
L'objectiu de KUNE és crear un estat present i disponible en els cossos a través d'exercicis i patrons 
d'arts marcials, dansa contemporània i teatre per atendre així el despertar de l'instint i la creativitat, els 
moviments precisos i versàtils, el ritme i l'energia i donar benvinguda als camins de creació més efectius 
per a cada persona. Millorar l'autoconeixement del cos a partir del treball en equip i descobrir diferents 
qualitats de moviment que neixen d'un cos instintiu, és a dir, un cos sempre en alerta a un input 
exterior. Per a això utilitzem patrons i exercicis aparentment simples amb una intenció clara i directa per 
obtenir els resultats més efectius per al nostre organisme. 
 
Continguts.  

- Escalfament general de tot el cos. 
- Treball cardiovascular i de resistència. 
- Exercicis de propiocepció i coordinació. 
- Treball específic de la potencia amb eines d'arts marcials. 
- Técniques de luxació per aprofundir en el treball articular. 
- Investigació de moviment a través d’exercicis d’acció-reacció. 

 
*Aplicació dels diferents estats que s’han generat mitjançant improvisacions. 
 
Destinataris. 
Artistes de dansa, teatre, circ, arts marcials i qualsevol persona interessada en el món del Moviment. 
 
Durada: 6 hores. 
 
Junyi Sun. 
Premi Millor Ballarí amb Dancing with Frogs de la companyia Sol Picó (Els premis de la Crítica 2017) i 
Premi Revelació amb Kyla, dirigit per Adrian Devant (Els premis de la Crítica 2014). Es va iniciar en les 
arts marcials i ha participat en diversos projectes del món del cinema, la televisió i el teatre. Com a 
ballarí ha treballat i col·laborat amb diverses companyies i artistes de Barcelona i França. 
 
 

13.LA DANSA COM A EINA SOCIOEDUCATIVA 
 
Objectius. 

- Entendre el potencial de l'experiència artística en l'educació i connectar-la amb els reptes 
educatius actuals. 

- Generar un espai de diàleg on poder compartir experiències, neguits i anhels tant professionals 
com personals respecte a la dansa en contextos no professionals. 

- Fomentar l'aplicació de dinàmiques corporals com a part de procesos d'ensenyament-
aprenentatge.  
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- Valorar la cultura hip hop com a eina socioeducativa. 
 

Continguts. 
- Conceptualització (mediació artística). 
- Art com a mitjà o com a fi.  
- Processos de reflexió a través de les dinàmiques de moviment. 
- Rol del facilitador. 
- Cultura hip hop i valors. 
- Espai de reflexió: l'experiència de Median T la Danza. 

 
Destinataris.  
Qualsevol persona interessada (especialment professionals del món educatiu o ballarins en projectes 
socioeducatius). 
 
Durada: 4 hores. 
 
Sandra Jurado Rey. 
Graduada en Pedagogia per la UAB, mediadora comunitària,postgraduada en Mediació Artística (Art per 
la transformació social) per la UB i ballarina de dansa urbana. Directora del projecte socioeducatiu 
Median T la Danza. 
 
 

14.LO QUE ME DEJA EL CUERPO 
 
Objectius. 
Amb aquest taller ens proposem treballar a partir del cos aliè. El cos que recorda, que sap. El cos com a 
arxiu de tot el que vivim, del que podem ser conscients i del que no. Ens agradaria, a través del treball 
amb partener i el treball de grup, donar eines per connectar i escoltar el cos des d'un lloc creatiu i 
d'observació; per sortir de tot el que pensem conèixer, per deixar anar els judicis i obrir-nos a noves 
possibilitats del nostre propi cos, noves possibilitats de moviment, ritme i connexió amb l'espai i els 
altres. El nostre objectiu és cridar l'atenció al tacte, sentit a través del qual podem estimular el cos, 
comunicar-nos, connectar-nos i rebre informació de manera instantània i intuïtiva, sense la necessitat 
d'entendre el que ens està passant. Explorar el contacte i el treball de parella o grup com a eina per 
obrir nous moviments i llocs als quals no podem arribar pel nostre compte. 
 
Continguts. 
En aquest taller proposem una fase inicial d'exercicis d'escalfament en grup o amb una parella per 
conduir-nos a un estat d'atenció i escolta física, on puguem deixar anar els pensaments i judicis. 
Posteriorment el taller estarà compost de diferents exercicis que s'ofereixen com a eines de recerca 
individuals dins el grup. 
 
EXERCICIS 
Exploració de tacte: una persona amb els ulls tancats rep informació d'un company a través del tacte de 
la mà i tot el cos i observa simplement el que li passa i les reaccions intuïtives del cos. La persona que 
dona informació explora diferents qualitats del tacte, tocant amb diferents intencions i textures. 
Durada: 40 minuts. 
 
Dissociació en duet: Proposta per parelles. Treball des del toc i la propiocepció en moviment continu 
tractant de traslladar el moviment des d'un punt inicial a la resta del cos. Un lloc com a generador del 
moviment de tot el cos en connexió. La proposta passarà des dels peus, genolls, tors, cap, malucs per 
acabar en una manipulació del braç a la resta del cos. Obrir el darrere i sentir tot el cos disponible en un 
moviment dissociat que no passa per la decisió mental sinó per l'acció. 
Durada: 60 minuts. 
 
Cossos fluids: Proposta de treball que passa del duo al sol i al grup utilitzant un joc de moviment o 
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manipulació cap a l'altre en el qual passarem de sentir i observar, absorbint el moviment des dels 
límits articulatoris del nostre cos fins arribar a una dansa comuna en una textura central que no pertany 
a cap dels cos i a tots alhora com a llenguatge propi de comunicació entre ells. 
 

- Observació. 
- Donar suports. C 
- Continuar el seu moviment. 
- Proposar altres direccions. 
- Parades. 
- Tots els imputs. 
- Només amb tots els imputs autopropuestos. 
- Duo ballat. 
- Trios. 
- Grups 
Durada: 90 minuts. 
 
Manipulació d'un cos: L'exercici pot ser abordat en parelles o en grups. Tots dos rols exercits en 
l'exercici són essencials. D'una banda, el manipulador pot explorar la funcionalitat i la mecanicitat 
del cos, el seu pes, la seva estructura; d'altra banda, la persona manipulada té l'oportunitat de 
permetre que la nova informació i les noves coordinacions es converteixin en part del seu sistema. 
Passant per diferents etapes jugarem amb diferents nivells de tensió en el cos. 
Durada: 60 minuts 
 
Mirades i contactes: Proposta a duo de treball de l'espai i l'escolta sobre la base de la mirada i el 
contacte. Diferents propostes que ens faran obrir uns tipus de percepció o altres: 
 

- Treball amb mirada i sense contacte. 
- Treball sense mirada i sense contacte. 
- Treball amb mirada i contacte. 
- Treball amb contacte i sense mirada. 
Durada: 60 minuts 

 
Espai intermedi: Amb aquest exercici ens obrirem, amb totes les eines prèviament experimentades, a 
l'espai. Prestarem atenció a la densitat de l'espai, l'aire, a tot el que hi ha entre els cossos, aquest espai 
intermedi que no està buit només perquè no el podem veure. En aquesta fase treballarem amb la 
improvisació i la composició instantània, escoltant l'espai, que mou els nostres cossos i els nostres 
sentits. 
Durada: 45 minuts. 
 
Composició instantània de quadres mòbils: Proposta grupal que parteix de la generació compositiva de 
quadres estàtics i la seva observació, portar-los al moviment per finalment proposar un dispositiu 
escènic d'entrades, suspensions, danses, espais, composicions i sortides. 
Durada: 45 minuts. 
 
Destinataris. 
Aquest taller està dirigit a ballarins i totes aquelles persones que vulguin treballar el moviment aportant 
noves textures i possibilitats als seus cossos. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Chiara Marolla i Nacho Cárcaba. 
Chiara Marolla: Ballarina italiana, nascuda i criada a Roma. Actualment viu i balla a Barcelona. Entre el 
2014 i el 2018 realitza la formació a SEAD - Salzburg Experimental Academy of Dance, on té l'oportunitat 
de dedicar-se a l’estudi de la dansa contemporània i el teatre físic, sota la guia de diversos ballarins 
europeus i internacionals; entre ells, Julyen Hamilton, Mala Kline, Meytal Blanaru i altres. Tambè 
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participa en diversos processos creatius com a intèrpret. Com a projecte final de graduació ha treballat 
amb la coreògrafa canadenca Louise Lecavalier, de qui aprèn part del seu sol "Sota Blue" (2013), per 
presentar-lo a Salzburg (AT) i a Tel Aviv (IL). Actualment s'està formant en Filosofia al departament de 
Filosofia, Comunicació i Entreteniment a la Universitat d'Estudis "RomaTre". 
 
Nacho Cárcaba: Ballarí format en dansa clàssica, dansa contemporània i danses urbanes (Break dance i 
House Dance), amb experiència en teatre, arts marcials i arts visuals. Premi nacional de disseny 2015. 
Director i coreògraf de baró rat companyia de dansa. Segon lloc en el Certamen Coreogràfic 
Internacional Burgos-New York 2015 en la categoria de Hip Hop amb la peça "coged las rosas mientras 
podáis". Actualment sota la creació de la seva novena peça en companyia “donde no hubiera nadie” i en 
el seu solo “[temps]”, seleccionat en els festivals Entredanses 2017, fisures 2017, ressonància dansa 
tardor 2017, Hors Lits BCN, Corpografies La Caldera, Ripollesdansa 2018, L'Espiral Contemporània 2018. 
Premi La dansa inunda Santander 2018. Menció especial per la seva força escènica i control de l'energia. 
PREMI SóLODOS A DANSA 2018. Com a intèrpret ha treballat en Òpera d'Oviedo, Òpera del Gran Teatre 
del Liceu, Sebastien Ramírez (Laboratori de creació), Lander Patrick i Jonas Lopes (salmó Fest), Cia Vero 
Cendoya (“C.O.S” i “La Partida”) i “El Octavo Día de La Taimada”. Actualment treballant en The “Pulse: 
Takadimitakita” de la coreògrafa Shreyashee Nag que s'estrenarà el 27 de Gener de 2019 a la Sala 
Hiroshima. 
 
 

15.OM RASA (TRAINING METHOD) 
 
Objectius. 

- Generar agilitat. 
- Desenvolupar la creativitat. 
- Incrementar la mobilitat. 
- Trobar la màxima disponibilitat. 
- Exercitar la pròpia creativitat. 
- Trobar eines per al propi desenvolupament i entrenament en la dansa i l'escena. 
- Aconseguir consciència corporal per evitar lesions i tenir màxim rendiment amb mínim impacte 

negatiu. 
 
Continguts. 
Resumint la pràctica en 8 hores per a aquest intensiu, es realitzarà un conjunt d'exercicis en grup i 
individualment unint des dels inicis de la pràctica diferents disciplines com Krump, Freestyle, Floorwork, 
Partnering, Confiança i Escolta En grup, fent una barreja 'Om rasa ' a tots ells. Explicant conceptes bàsics 
i avançats segons els requeriments de l'exercici, i el nivell general i individual dels participants de la 
classe. 
 
Es practicaran breus coreografies i exercicis d'improvisació per ampliar el nostre camp de disponibilitat 
corporal i creativa. 
 
* La disciplina Parkour no la practicarem més que com una manera d'explicar coneixements i similituds 
amb el moviment que practiquem durant el curs.  
 
--------- 
 
Què és Om Rasa? 
 
És un Mètode d'Entrenament que té com a objectiu primordial integrar el moviment pur i innat 
(l'essència) de cada artista, a través del joc, la intensitat, l'escolta de les emocions i la interacció amb els 
seus límits mentals i físics. Trencant així amb les creences de "la incapacitat" davant de qualsevol 
activitat que comporti la utilització del teu cos. Per trobar la sinergia de tot això es practica dansa, 
esport, arts marcials i es prepara física i mentalment per a l'autosuperació, el desenvolupament de la 
capacitat creativa i la màxima expressió. 
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És un cúmul de diferents disciplines, unides a través d'exercicis lligant la connexió que tenen aquestes 
entre si. Generant improvisacions i coreografies innovadores pel que fa a concepte i estètica. Entre totes 
les disciplines que es practiquen les primordials són: 
 

- Treball en equip (confiança i suport). 
- Parkour (por). 
- Dansa contemporània / Floorwork (Fluïdesa en l'espai). 
- Krump (deshinibició i control mental). 
- Lluita (poder i força). 
- Manipulació (escolta i adaptació). 
- Character (creativitat). 
- Condicionament físic (musculació, elasticitat i disponibilitat). 
- Dansa Urbana (Fluïdesa i consciència del moviment). 

 
 
Destinataris. 
Artistes relacionats i interessats en el moviment i en l'expressió corporal i emocional. Ballarins i 
ballarines, professionals del circ, actors i actrius, esportistes, personal trainers, etc. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Arias Fernández Joker. 

- Creador del mètode entrenament OM RASA. 
- Ballarí de l'espectacle "Ever, After" dirigit i coreografiat per Nicolas Ricchini, interpretat per 

Nadine Gerspacher i Arias Fernández. 
- Co-creador, coreògraf i ballarí en els col·lectius "Aina & Arias" i "The Jokerz Company". 
- Representant de l'estil de dansa "Krump" a nivell internacional. Membre de les crews Titans 

(líders del moviment a Espanya en l'actualitat) i Madrootz (grup OG internacional). 
- Director Artístic i Coreògraf en l'espectacle "Tantalents" a "Festes De La Mercè 2017", impulsat 

per ICUB. 
- Instructor internacional en Parkour, Acrobàcies, Dansa Urbana (Krump, Poppin, HipHop, etc.), 

Dansa Contemporània (Partnering, Floorwork, etc.). 
 
 

16. PREMIS, CERTÀMENS I CONCURSOS, UNA OPORTUNITAT DE 
FORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE DANSA 

 
Objectius. 
Respondre a les funcions que desenvolupen els recursos educatius i establir-ne una relació clara amb la 
competició en dansa. Posar de manifest els beneficis que pot atribuir la competició, si es treballa 
adequadament, en la formació dels alumnes de dansa. Incidir en la repercussió de la preparació, la 
participació i la post-participació a aquests esdeveniments. Remarcar la importància de la funció del 
docent en la participació global a aquests esdeveniments. Apuntar la necessitat de l'acompanyament 
familiar en la participació global als esdeveniments de caràcter competitiu. 
 
Continguts. 
En aquest taller s'abordarà i analitzarà, des d'un punt de vista actual, la competició en els ensenyaments 
de dansa. Basant-nos en l'experiència pràctica s'intentaran establir els paràmetres necessaris per 
convertir la competició en una experiència educativa. Es donaran eines per despertar la motivació i 
l'interès dels alumnes. Es tractaran els objectius, les accions docents i de treball de l'alumnat per utilitzar 
la competició aportant beneficis educatius. Es donaran estratègies d'avaluació de l'alumnat en la 
participació a esdeveniments competitius. Es donaran estratègies d'autoavaluació del professorat en els 
processos de participació en esdeveniments competitius. Es tancarà el taller amb un recull de 
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conclusions sobre la importància del paper del docent en la utilització de la competició com a recurs 
educatiu. 
 
Destinataris. 
Mestres de dansa i totes aquelles persones interessades en conèixer l'àmbit de la competició en dansa. 
 
Durada: 4 hores. 
 
Natàlia Prior Díaz. 
Títol Superior de Dansa en l'especialitat de Pedagogia de la Dansa. Codirectora d'Escola de Dansa de 
titularitat privada a Canet de Mar. Mestra de Dansa a l'Escola Garbí - Pere Vergés d'Esplugues de 
Llobregat. Ballarina de la Companyia de Dansa En Face (direcció: Williams Castro). Ballarina a la 
Companyia de Ballet David Campos. 
 

17.RE-CREA’T 
 
Objectius. 

- Com podem evitar lesions musculars? Desenvolupant una col∙locació anatòmica saludable. 
- Com podem potenciar les aptituds físiques de l’individu? A través de tècniques d’autorelaxació, 

coordinació, resistència, ritme, flexibilitat i tonificació.    
- Com podem millorar el benestar psíquic de les persones? Fomentant l’autoconeixement 

personal.  
- Com podem superar els bloquejos? Canalitzant les emocions i sentiments a través de diversos 

llenguatges artístics.     
- Com ajudem a reconèixer la pròpia identitat? Descobrint què és allò que ens distingeix de la 

resta.     
- Com descobrim el moviment innat de cada persona? Cultivant la consciència i la sensibilitat 

corporals.  
- Com estimulem l’autoestima? Desplegant la creativitat de cada individu.    
- Com formem una persona amb criteri? Reforçant la seva capacitat d’observació i despertant la 

curiositat. 
- De quina manera treballem els valors? Mitjançant el programa de responsabilitat personal i 

social (PRPS) i cadascuna de les seves estratègies: respecte, esforç, interacció social, confiança i 
capacitat d’elecció, veu i transferència (especialment quan treballem amb infancia i 
adolescència).  

- Com familiaritzem els nostres participants amb les noves tecnologies? Integrant a les sessions 
diferents dispositius audiovisuals. 

- Com podem enriquir el procés creatiu? Oferint diversos llenguatges artístics que permeten una 
evolució a escala multidisciplinària. 

 
Contingut. 
Re-Crea’t treballa el cos en una doble vessant. Per una banda hi arriba des de la fisicalitat a través de la 
col∙locació, l’anatomia saludable i la tècnica corporal (clàssica, contemporània, moderna, tribal i 
d’improvisació) i per l’altra, a partir de l’estimulació de l’imaginari del participant per a la creació de 
moviment innat com a font d’autoconeixement i de gestió de les seves pròpies emocions. En aquesta 
vessant situem el participant com a protagonista de la seva vida, un ser creatiu que entrarà en contacte 
amb un altre pilar bàsic de l’espai. Re-Crea’t és el diàleg entre arts on el moviment es connecta i es deixa 
influenciar per altres llenguatges artístics (plàstics, musicals, escriptura, audiovisuals, fotogràfics i 
teatrals). 
 
Destinataris.  
S'adapta a tots els trams d'edat: des de la més tendra infantesa fins a les persones més grans, en 
consonància amb les seves necessitats i inquietuds. 
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Durada: 8 hores. 
 
Helena de la Torre Texidó. 
Educadora Social, Arterapeuta, Mediadora artística i professora de danses modernes, contemporànies i  
improvització. 
 

18.SMER - SISTEMES DE MOVIMENT I VEU 
 
Objectius. 
Aquest mètode de treball creat per Empara Rosselló se centra en l'ús del cos i la veu en el procés 
creatiu: investigar i descobrir les seves potencialitats, explorar les seves dimensions i el seu significat (el 
cos com a lloc d'acció i de reflexió), estudiar la relació entre moviment i veu i desenvolupar el procés 
d'adequació entre la idea i el concepte de l'obra i la seva realització. Els objectius del workshop són 
oferir coneixements teòrics i, sobretot, pràctics, fonamentals per dur a terme projectes artístics 
relacionats amb el camp de la performance, l'acció, la dansa, el teatre, etc. 
 
Continguts. 
El SMER - sistemes de moviment - d'Empara Rosselló es concep i desenvolupa principalment com a un 
estat creatiu de consciència, de desenvolupament i d’expressió d’aquesta consciència, que uneix cos i 
ment, que pren el cos com a laboratori d’observació, formació i recreació, com un micro-univers 
interconnectat en si mateix, a la vegada que connectat a l’entorn, als altres i a l'univers. Així mateix, la 
salut s’entén com a una forma de cuidar la vida, com a forma de coneixement, vinculada a l’acte creatiu. 
 
Considera la comprensió de la vida com una constant multiplicació, cada petita part de nosaltres 
mateixos ens fa comprendre més parts de la realitat, la realitat és una constant multiplicació en 
expansió. 
 
Es refereix a l’art com una forma de coneixement, mitjançant l’exaltació poètica, la transgressió, re-
observant la realitat, transformant-la. La vida quotidiana es nodreix de l’acte creatiu i nodreix el mateix 
acte creatiu. 
 
S’aplica mitjançant exercicis de consciència corporal, tècnica de moviment, estiraments, flexibilitat, 
desbloqueig, obertura, interiorització, música i veu en directe, massatge, visualització, colors, olors. El 
tipus de treball que s’ofereix integra cos i consciència, mitjançant una sèrie d’exercicis acuradament 
elaborats, uns de comuns i d’altres fets a mida. 
 
El mètode de treball que es proposa a continuació es basa en l’estudi, l’anàlisi i l’experiència de la 
mateixa natura, adaptant-se al mitjà i al fenomen col·lectiu. La nostra natura entesa com una fusió entre 
el cos i la ment, vinculant la creativitat i l’art a la salut i a la qualitat de vida. 
 
En relació a la creativitat i l’art, es concep des de la perspectiva d’ampliar la nostra consciència a partir 
de connectar amb el micro-univers del nostre propi cos, que unint-se a la consciència, ens ajuda a 
connectar-nos amb la nostra part essencial i personal, ens amplia la informació sobre la realitat. 
 
La qualitat de vida plantejada des de la perspectiva del coneixement, de la cultura, de saber viure més 
plenament amb el cos i la ment, en la nostra essència, la nostra globalitat, trobant un espai pel silenci, 
per escoltar, sentir la nostra capacitat d’estimar, de créixer, de conèixer. Els hàbits posturals de 
restricció del moviment, de temps deficient per la interiorització, el silenci o punt “0” mental afecten la 
salut, la creativitat i la satisfacció personal. 
 
El SMER - sistemes de moviment - estudia i analitza el potencial personal de cada individu i el seu entorn 
i l’ajuda a reorganitzar-se energèticament, psíquica i físicament. El SMER es basa, per la seva formació i 
la seva aplicació, en un itinerari d’exercicis de recuperació i manteniment, aplicats segons les necessitats 
de cada individu. 



 

18 
 

 
L’experiència professional i els bons resultats obtinguts fins ara per la formació i la seva aplicació, ens 
permet oferir els mòduls següents: exercicis de desbloqueig, entrenament corporal, reestructuració 
corporal, tonificació muscular, desenvolupament del moviment conscient i inconscient.  
 
Aspectes generals. 

- Desenvolupament de la idea de la unitat, en el mateix cos, amb l’espai, amb l’entorn. 
- Desenvolupament de la dialèctica entre acció i no acció.  
- Atenció-Relaxació. La relaxació es concep de la mateixa forma que en les arts marcials, unida a 

l'atenció.  
- Màxima llibertat i màxima disciplina en el mateix acte creatiu.  
- Desenvolupament de l’aspecte lúdic. 
- Desenvolupament del moviment estàtic i dinàmic. 
- Relació amb l’espai-temps. 
- Relació amb el partenaire o el grup, el color, la forma, la música de forma independent i 

interconnectada.  
 
Exercicis bàsics que resumeixen el mètode. 

- Presència: ens ajuda a prendre consciència del cos i de l’energia, la verticalitat, l’expansió, 
arrelant els peus a la terra.  

- Moviment estàtic, Static movement: dialèctica entre acció i no acció. Ens ajuda a una major 
comprensió de la realitat, ens reviva i reactiva el cos i la consciència, ens revitalitza.  

- Moviment orgànic, Organic movement: ens ajuda a desenvolupar la capacitat de romandre en 
silenci i escoltar, escoltar-nos, desenvolupant el moviment necessari i adequat en aquell mateix 
moment.  

- Moviment curatiu, Healing movement: centrant la nostra ment en la part del cos que tenim 
danyada o tensa, desenvolupem el moviment en la seva unitat, aplicant el moviment estàtic i 
alliberant la zona afectada. 

- Moviment lent i continuïtat. Slow motion: ens ajuda a través del cos i del desenvolupament 
del moviment a anar al màxim de les nostres possibilitats, fins al límit de la forma.  

- Moviment dinàmic, Dinamic movement: combina el moviment conscient i subconscient, 
desenvolupant i ampliant la capacitat de reorganització energètica i de moviment.  

- Moviment dinàmic, Dinamic movement: combina el moviment conscient i subconscient, 
desenvolupant i ampliant la capacitat de reorganització energètica i de moviment.  

- Moviment interdependent, Interdependent movement: ens ajuda a desenvolupar un 
moviment adaptat a les nostres possibilitats i necessitats, comprenent al mateix temps que 
existeix una harmonia col·lectiva més enllà de la nostra consciència i que d’alguna manera 
podem fer conscient. 

- Moviment ritual, Ritual Movement: es crea un tipus de moviment, ritme i so segons una o altra 
forma geomètrica. Ajuda a comprendre la força col·lectiva i a descobrir els diferents tipus 
d’energia.  

- Moviment col·lectiu, Collectif movement: es desenvolupa el moviment de la unitat i el màxim 
estirament en parella o grup, ens ajuda a ampliar l’exercici anterior incloent la idea 
d'independència i d'interdependència.  

- El massatge holístic, Holistic massage: s’aplica partint d’un exercici previ per adquirir la 
presència necessària, per no aplicar els coneixements apresos de forma mecànica. Ens ajuda a 
estendre la idea del servei, de l’amor i la dedicació cap a una altra persona. Sense que 
intervinguin elements sexuals. Ens ajuda al restabliment energètic físicament i psíquicament. A 
aquest tipus de massatge se li pot afegir: el so, la veu, la música, el color, les olors, altres 
materials (robes, objectes...). 

- La veu: es desenvolupa de forma orgànica, s’estudia en els seus contrastos, com a element 
creatiu i que acompanya a molts exercicis reforçant-los. Amplia la seva energia, el seu potencial 
i en totes les seves aplicacions.  

 
Instruments de treball. 
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- El cos, sempre unit a la consciència.  
- El so, la veu. 
- La música. 
- El color. 
- Les olors. 

 
Destinataris. 
Professionals de la dansa. 
 
Durada: 8 hores. 
 
Empara Rosselló Ghiloni.  
Artista multidisciplinària de Barcelona, es dedica a la perfromance, la dansa contemporània, la 
coreografia, el cant, la poesia i el cinema. Premi FAD 2004. Ha creat diferents espectacles i ha impartit 
cursos a Europa, Estats Units i Àfrica. Ha creat el seu mètode SMER - sistemes de moviment i veu - que 
es pot aplicar tant a la vida quotidiana, la salut i el benestar, com a la creació artística. 
 
 

19.TÈCNIQUES ACTORALS EN LA DANSA 
 
Objectius. 
Donar eines dels actors aplicables a la Dansa per aconseguir que els ballarins i ballarines puguin 
desenvolupar la seva expressivitat d'una manera lliure, fluida i sense afectació extra. 
 
Continguts. 

- Escalfament previ: comunicació amb un mateix, respiració, introspecció, jocs de resposta ràpida 
i retenció per a la concentració mental.  

- Reconeixem de l'estat emocional personal/memòries emotives de diferent índole. 
- Interacció: A) Com em comunico amb els altres B) Exercicis de canvis de rol. 
- Jocs d'observació, repetició, anàlisi corporal expressiu i dinàmiques. 
- Expressant les emocions: jocs d'exploració emocional, d’observació del treball dels companys 

(grup).  
- Anàlisi final i exercici creatiu propi o en grup. 

 
Destinataris. 
Ballarins, coreògrafs, mestres de dansa, estudiants de dansa. 
 
Durada: 4 hores. 
 
Eva Mas. 
Formada com actriu a la Nancy Tuñon de Barcelona i ballarina en moltes disciplines, des de modernjazz 
fins al khatak de India. Rep el premi de direcció teatral en "El país a l'escola" (Generalitat de Catalunya). 
Ha treballat fent cine, teatre, televisió i com a mestre en interpretació actoral a l’Escola d'actors de 
Barcelona i a la International Bonts clowns school entre d’altres. 


