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EL PROJECTE
Ritme i Compromís és un projecte de
transformació social que utilitza el ritme,
el moviment i el claqué com a eines per millorar la
qualitat de vida de persones en risc
d’exclusió social.
El 2016 un grup de ballarins professionals de
claqué, liderats per Laia Molins, inicia unes
actuacions voluntàries a centres de dia i
residències per la gent gran, per aconseguir que
la dansa esdevingués no només la seva professió
i un gaudí personal, sinó un agent transformador
de la societat. Aquest és l’inici d’un programa que
s’obre també als centres penitenciaris i en breu als
centres de menors de Catalunya.

A QUI ENS ADRECEM?
A persones grans que es troben en centres de dia,
a població reclusa i a usuaris de centres de menors.
A Catalunya, hi ha 59.888 persones usuàries de
residències i 18.858 persones usuàries de
centres de dia*
“Els envaeix el sentiment de monotonia,
d’abandonament. De tristesa”
Eulàlia Vilasaló
Infermera de residència

* FONT: Idescat, Generalitat de Catalunya. 2018.

A Catalunya, la població reclusa és de 8.391
persones (penats, preventius i internats judicials)*
”La vida en una presó és rutina... i aïllament.
El contacte amb l’exterior i els estímuls
són vitals per tal que els interns no
s’institucionalitzin”

Joaquim Borrell
Funcionari de presons

*FONT: Idescat, Generalitat de Catalunya. 2019.

OBJECTIUS I VALORS
- Portar la cultura a qui en té un accés limitat provocant un
intercanvi d’experiències i emocions que millorin el seu benestar.
- Combatre la soledat i reduir l’aïllament social de la gent gran
generant espais d’expressió i vivències inclusives.
- Eliminar estereotips i fomentar noves maneres de relacionar-se
introduint un element diferenciador en el dia a dia de la població
reclusa.
- Incrementar l’autoestima, la responsabilitat i la col•laboració
a través d’un treball que fomenta la inclusió i la transformació
personal.
Valors del projecte:

CREATIVITAT, PROFESSIONALITAT, COMPROMÍS,
INTEGRACIÓ, COOPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ

QUÈ OFERIM?
ACTUACIONS PUNTUALS
I TALLERS COMUNITARIS
ACTUACIONS
Actuacions de 35/45 minuts amb 2 o 3 ballarins/
es professionals, on la música i la coreografia
s’adapten al públic.
S’ofereix una explicació i/o col·loqui obert que
facilita un espai d’expressió i de relació.

QUÈ OFERIM?
TALLERS COMUNITARIS A CENTRES
PENITENCIARIS

TALLERS COMUNITARIS
PER A GENT GRAN

Un treball amb els reclusos/es de tres mesos, amb
10 sessions i una posterior posada en escena, on
a través del ritme i el moviment es creen espais
de relació que incideixen positivament sobre les
condicions de vida i de convivència. El treball
implica no només als reclusos/es, sinó també
altres col·lectius fora del centre penitenciari
amb una voluntat transformadora i l’objectiu de
fomentar valors com la confiança, la cooperació
i l’aprenentatge. El procés queda enregistrat
i s’exhibeix en un col·loqui final amb tots els
participants i amb els familiars dels reclusos/es.

Un treball de llarga durada de 8-10 sessions
distribuïdes en dos mesos, on professionals
condueixen un treball de moviment a través
del ritme amb l’objectiu d’ajudar en el benestar
de les persones grans i millorar la seva qualitat
de vida. A les sessions finals s’hi incorporen
ballarins/es dels darrers cursos de grau de dansa.
Els participants gaudeixen d’una experiència
intergeneracional i integradora que queda
enregistrada en un vídeo i culmina amb la seva
exhibició i amb una posada en escena.

CALENDARI
Dades del projecte pilot
2017-2019:
16 residències, 800 persones. 3 centres
penitenciaris: Lledoners, Wad Ras i Brians
2, 350 persones
Actuacions previstes
pel 2020*:
12 actuacions per a gent gran
(600-800 persones)
4 actuacions a centres penitenciaris,
(300-500 espectadors)
1 projecte comunitari
a un centre penitenciari
1 projecte comunitari
per a la gent gran

* A causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19 el pla
d'actuacions es posposa fins a tenir entrada als centres.

L’EQUIP
Direcció artística: Laia Molins. Ballarina de claqué i sociòloga.
Referent del claqué a Catalunya i reconeguda internacionalment.
Membre fundadora de l’Associació Tot Pel Claqué de la que n’és
Presidenta. Docent.
Aliances estratègiques: Gemma Daban. Fundraiser i membre
de l’equip gestor de l’Associació de Professionals de la dansa de
Catalunya.
Oficina tècnica i comunicació: Xavier Balaguer. Dissenyador de
formació. Exerceix la seva activitat professional com a consultor
de comunicació i gestor de projectes per a empreses i entitats.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
Web: publicacions sobre les actuacions
i agenda d’actuacions.
Xarxes socials: continguts vinculats
a les accions.
Mitjans: difusió a premsa, ràdio i TV.

PER QUÈ DONAR SUPORT A RITME
I COMPROMÍS?
- Perquè és un projecte únic, creatiu
i diferenciador, portat a terme per professionals
de la dansa.
- Perquè la cultura és un motor de
transformació social gràcies
al seu poder d’emocionar, alliberar i promoure
les relacions socials.
- Perquè és un projecte que integra processos
de treball en xarxa i
impacte en diferents comunitats i territoris.
- Perquè ofereix l’oportunitat de vincular-se a
uns valors que enforteixen
la imatge i la confiança dels grups d’interès i
de la societat en general.

MOGUEM-NOS JUNTS PER UN CANVI!

”Amplia
perspectives”

L’art al servei
de la transformació social
Una acció simple i profundament
humana, basada en la
interacció entre persones

“Por unos minutos
nos divertimos [...]
olvidamos lo que somos,
dónde estamos...”

“M’ha agradat molt l’originalitat i l’animació”

CONTACTE:
Gemma Daban

Aliances estratègiques
675 419 331
gemma@ritmeicompromis.org

Laia Molins

Directora artística
667 203 928
info@ritmeicompromis.org
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