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Fa uns quants anys que Superacció camina
decidida endavant.
Fa uns anys, que centenars de nois i noies
han compartit, amb els educadors i educadores de l’organització, la seva vida.
Utilitzar l’esport i la formació expressiva per
aconseguir inclusió social i desenvolupament
personal, avui, no és cap novetat. En aquest
cas, la novetat i singularitat d’aquest projecte passa per la il·lusió i compromís de tothom
que s’aproxima a ell. Un tret característic és
la implementació d’una pedagogia molt treballada i basada en el seu projecte educatiu.
El respecte i la generositat sn constants en el
dia a dia i es percep com aquests nois i noies,
moltes vegades espantats, van endinsant-se
en una cultura i una forma de relacionar-se
d’estima i respecte per l’altre, generant veritables situacions d’aprenentatge significatiu
ric en experiències.
Aquesta memòria 2017 intenta ser testimoni de les experiències viscudes durant
aquest any. Imagino la dificultat d’expressar
en xifres i paraules totes aquestes vivències.
La intenció és transmetre i compartir, d’una
manera estructurada, molts moments màgics i de creixement grupal que han existit.
És un honor i un privilegi poder col·laborar en
aquesta gran aventura, de present i de molt
futur, anomenada Superacció.

L’any 2017, com era d’esperar ha estat un any i curs
força intens en la vida de Superacció que a més de
mantenir el treball quotidià de nois i nois amb la pràctica esportiva del triatló, s’han consolidat altres activitats formatives, totes elles amb el segell de l’art i la
creativitat que han complementat la nostra tasca educativa.
Ha estat un any també de noves incorporacions en
l’equip esportiu i docent i de treball continuat amb ells
i elles.
També un any de concreció i redacció d’un nou projecte: l’Espai Superació, un projecte educatiu integral que
obre portes la tardor de 2018 i que atén a nois i noies
de manera continuada al llarg de tota la setmana.
Un projecte que entrellaça el triatló amb activitats
formatives dirigides al desenvolupament de la seva
personalitat, tot abastant les seves àrees intel·lectual,
afectiva i motriu.
Participen en aquest projecte grans i molts professionals de l’esport, l’educació, la comunicació i l’empresa
entre d’altres. Gràcies als seus coneixements i experiència vital i professional hem creat un projecte on la
innovació la creativitat i la conveniència a la situació
real que està vivint aquest jovent en perill d’exclusió,
són els eixos cabals que articulen aquesta proposta
formativa que esperem, des de ja, sigui exitosa.
Finalment, desitjar a tot l’equip esportiu/educatiu i
a totes i tots els col·laboradors i voluntariat, una nova
etapa plena de descobriments, nous aprenentatges,
noves vivències i sobre tot èxit per i amb el jovent de
Superacció.

Ja han passat més de 5 anys d’ençà que vam començar
amb el somni d’obrir un espai on joves en situació de
vulnerabilitat tinguessin un lloc per a créixer en funció de les seves inquietuds i on poguessin desenvolupar-se com a persones.
Moltes han estat les experiències que hem viscut en
aquest caminar per a la inclusió. Superacció des de
l’inici a comptat amb el suport de moltes persones que
de manera desinteressada ha posat el seu gra de sorra
per fer possible aquest projecte.
Aquest 2017 ens ha donat moltes oportunitats per a
créixer com a entitat i com a persones. Competències
d’alta complexitat com la Titan Desert, el nou programa al Centre Penitenciari Quatre Camins i la cristal·lització del projecte Espai Obert Superacció.
Des que vam iniciar hem aconseguit consolidar-nos
com a una referència en el treball amb joves, on fins
ara hem atès a més de mil set-cents nois i noies, dels
quals sis-cents trenta-quatre han estat al 2017.
Estem convençuts que encara hi ha molts reptes al
davant però també som conscients que amb l’equip
col·laborador, els i les voluntàries, un conjunt d’ambaixadors i les diferents entitats públiques i privades,
que ens donen suport, arribarem a aconseguir-los.

Carles Meilan

Artur Acevedo

Zouhair Zammouri

President de CET10

Co-fundador Superacció

President de Superacció
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ELS VALORS A

EL CONSELL
Tot el grup d’entitats que formen el que coneixem
com a El Consell mantenen un denominador comú:
els seus Valors. Humanisme, entusiasme, innovació,
socialització, responsabilitat i compromís.
No són paraules escollides de manera aleatòria, ni
conceptes triats lleugerament. Són els Valors de què
ens hem volgut dotar i que impregnen el dia de la
nostra feina. Perquè el destinatari final de la nostra acció és el nen, la nena i el jove. Són els sectors
més sensibles i vulnerables de la població i, al mateix temps, els més potents. En ells resideix el futur
i l’esperança de la nostra societat. Tots els nostres
esforços per contribuir a la seva formació i fent-ho
en un marc de Valors com els que té El Consell és
una responsabilitat i un orgull. Aquests Valors són
els que ens indiquen el camí i són els que han de restar ben fermats en els nostres infants.
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Superacció
Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre que neix a Barcelona a
principis del 2013 i està integrada per professionals dins els seus àmbits
d’actuació que, de forma desinteressada, s’impliquen perquè aquest projecte pugui dur-se a terme.
Concretament, el treball i l’entrenament del triatló ens serveix com a vehicle per col·laborar amb els joves que, per diferents motius, han estat maltractats pel “sistema”, o no han tingut oportunitat de conèixer o desenvolupar els estris necessaris per adoptar-se.
I no només el triatló! Un constant programa d’activitats, relacionades totes elles amb l’activitat física i artística, són les vies que, de la mà d’especialistes en cada sector, ens ajuda a, d’una banda trencar estereotips, i
d’altra participar del creixement i de l’adaptació d’aquestes i aquests joves
de diferents condicions i cultures.
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Organigrama
President i educador:
Zouhair Zammouri

Impulsor de la idea i president de l’associació,
a Superacció combina les seves dues passions:
l’educació social i el triatló.
És l’educador esportiu i referent dels joves.

Secretari i psicòleg:
Arturo Acevedo

És psicòleg especialitzat en infància i vicepresident de l’associació. Ofereix suport a l’equip
gràcies a la seva llarga experiència en infància i
l’educació i organitza activitats de plàstica amb
els nois i noies per millorar la seva autoestima.

Col·laboradors
Comunicadora i Coordinadora

Mónica Olivia Marchesi.
És responsable de la coordinació de les activitats de Superacció.

Monitora

És coordinador i formador del Postgrau en Treball Corporal Integratiu de l’associació. A banda,
participa com a formador d’expressió corporal, i
és el tresorer de Superacció.

Voluntaris

Pedro Garcia Aguado: Ambaixador. Ens ajuda a donar visibilitat al projecte, col·laborant en
les sessions esportives, reforçant l’aparició a les xarxes socials.
Roberto Heras: Ambaixador. Participa en les accions i sortides, relacionades amb el ciclisme.

Andrea Sardà Rodríguez.
Treballa com a monitora en les sessions esportives.

Marcel Zamora: Ambaixador. Participa en les accions i sortides, relacionades amb running.

Psicòloga

David Campà: Fundador de Marnatón. Professor de natació, que obre les portes tant a
educadors com a participants a perfeccionar la tècnica.

Isabel Olive.
Forma part de l’equip i dóna suport a als nois,
noies i famílies amb problemes.
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Tresorer i formador:
Luis Carbajal

Francesc Godoy: Ambaixador. Participa en les accions i sortides, relacionades amb el triatló.

Salhe Young: Judoka internacional. Ens va donar suport a les activitats de judo participants.
Pep Devesa: Terapeuta de Gestalt i professor del TCI. Participa en les activitats
d’expressió corporal amb els joves.

Objectius
Generals
1
2

Específics
1

Impulsar el desenvolupament de les persones mitjançant el treball
corporal, la pràctica de l’esport i els diferents llenguatges expressius.

Impulsar la inserció social de persones en risc d’exclusió, amb especial èmfasi en nens i joves, mitjançant l’esport i el treball corporal.

Promoure les relacions entre persones de diferents entorns, cultures
i estrats socials, impulsant la igualtat d’oportunitats des d’una
perspectiva social i de cura de l’entorn.

Promoure la formació per al desenvolupament personal a través del
coneixement d’un mateix utilitzant com a eina principal el cos i els
llenguatges expressius.

Valors
La superació personal

La gestió del fracàs i les pors
L’autoestima
La cultura de l’esforç i la disciplina
La convivència i el respecte
El treball en equip i la cooperació
La igualtat d’oportunitats
La motivació per la millora continua
La sana competència
Els hàbits d’higiene i nutrició

2

Activitats

Per a impulsar la inserció social de persones en risc d’exclusió, l’associació realitza les activitats següents:
• Programes d’acolliment per a nens o joves en risc d’exclusió mitjançant l’esport com un incentiu per a viure, estudiar i treballar millor.
Es presenta la pràctica de l’esport com una recompensa i motivació per a la participació en els programes d’inserció portats a terme
per l’entitat. Per tant, l’actuació comprèn no només els entrenaments esportius i la participació en competicions, sinó també sessions
de suport psicològic, de tutoria individual, de desenvolupament d’activitats i altres sessions destinades a la participació d’entitats disponibles en la zona. També es contemplen altres programes, com poden ser tallers d’activitats intel·lectuals, creatives, fisicoesportives,
de temps lliure i afectiu/emocionals.
Per a promoure la formació per al desenvolupament personal, l’associació realitza les activitats següents:
• Programes formatius interdisciplinaris dirigits a professionals per a un millor coneixement de si mateixos a través del cos i de les
seves competències expressives/comunicatives. Altres accions són: formatives, de divulgació, d’intercanvi, d’experiències i coneixements per a actualitzar la pràctica professional. Queda exclòs tot ànim de lucre.
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Finançament
Les fonts d’ingressos de Superacció són diverses i varien en funció dels programes. Els programes de triatló es financen amb subvencions, donacions, ingressos pels programes (quotes participants amb recursos, encàrrecs específics districtes, campus d’estiu, etc). El postgrau en TCI es
finança per les quotes de l’alumnat que cobreixen les seves despeses.
Els recursos propis provenen d’excedents de programes previs que es reinverteixen en nous projectes, així com del percentatge del 5% que, segons els estatuts ha d’aportar cada programa en relació als seus ingressos per cobrir les despeses de funcionament de l’associació.

Ingressos

TOTAL
102000€
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Despesses

TOTAL
101800€

Projectes
Triatló per a la inserció
Treball Coporal Integratiu
11

Triatló per a la inserció

Xifres

Durant l’any 2017, s’ha conduït 5 grups de Triatló durant el curs escolar, 6 grups d’estiu i 1 grup al Centre Penitenciari Quatre Camins. Això ha suposat un total de 634 nois i noies atesos, unes 2955 h d’atenció anuals, distribuïdes en 2649 h hores de sessions, i 306 h aproximadament, de gestió,
assistència personalitzada, participació en activitats annexes, cursos de formació i competicions esportives.
Nombre de beneficiaris directes i indirectes
a) Nº total de nois/es atesos: 634
1.- Curs escolar (Setembre-Juny): 198
2.- Campus Intensiu d’Estiu (Estiu Fantàstic): 126
3.- Programa de recuperació d’assignatures Èxit Estiu: 106
4.- Temps de joc: 69
5.- Centre Penitenciari Quatre Camins: 135
b) Nº total de llocs de treball generats: 13
El 33% noies i el 67% nois. 8 són nois participants de Superacció
D’inserció social*: 8
Llocs de treball: 5
c) Nº de voluntaris: 25
El 27% noies i el 73% nois.
Inserció social*: 16
Voluntaris: 9

*Quan es tracta de col·laboracions portades a terme per a joves participants als programes
de triatló de l’entitat, ho fem constar com a inserció social.

d) Nombre de cursos proposats: 6
Nombre total d’inscrits: 51.
El 90% nois i el 10% noies.
CIATE:
7 inscrits a través del programa Nou Creus.
2 Inscrits a través del curs Prelaboral de l’IMPO.
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Curs Tutor de Joc: 4 inscrits a través del programa Nou Creus.
Monitor de temps lliure: 5 inscrits a través del programa Nou Creus.
Prelaboral IMPO: 25 inscrits - 83.3% Nois, i 16.6% Noies.
Auxiliar en reparació i manteniment de bicicletes: 4
Monitor de Fitness DIR: 4
e) Nombre de curses esportives: 10
Nº de participants en les curses: 57
En relació amb les sol·licituds de participació en els Programes de Triatló que se’ns va fer l’any
2017 podem dir que, encara que som una associació petita, vam atendre totes les demandes.

Nombre de participants en el Programa de Postgrau Treball Corporal Integratiu. Aquest any hem
tingut un total de 23 alumnes, dividits en 20 noies i 3 nois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abad Herce, Laura
Etxebarria Martinez, Aloña
Amendáriz Gómez, Sandra
Durán Serrats, Mariona
Fernández Armisen, Juan José
Gallart Esteve, Natàlia
Jimánez Bosque, Juan Ramón
Llarden Fillat, Mónica
Mateu Porras, Alejandra
Molina Gabilondo, Elena
Pérez Julibert, Emi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Picó Benet, Marta
Ribeiro Verdial, Danielat
Romero Sandoval, Claudia Mónica
Ruiz Álvarez, María Isabel
Solares Hayas, Miriam
Villalón Martin, Carol
Zammouri Ochen, Zouhair
Guirao Tavira, Maika
Pallarés Moya, Victor

Programes

,

y

m

Programes de triatló durant el curs escolar
• Nou Creus (Horari complet de dilluns a divendres): 15 joves amb tutories i orientació laboral.
Grups de Triatló de Superacció
Un dels requisits per poder entrar és tenir de currículum el CIATE. La resta de requisits son els
1 (Diverses derivacions i inscripcions individuals)
mateixos que la resta dels projectes d’inserció de Cruïlla.

Joves immigrats extracomunitaris que han estat derivats des de diferents
centres de menors, espais d’inclusió i formació, ong’s que treballen amb joves
nouvinguts, serveis socials, entre altres. Un grup ha fet les seves activitats
tots els dissabtes del curs escolar de 8h a 11 h, i l’altre els dimecres de 18:30h
a 20:30 h a les instal·lacions del CEM Marítim i de la Mar Bella.

2

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

En col·laboració amb els centres PES Martí Codolar i PES Cruïlla dels Salesians, que ens va incloure en el seu programa UEC (Unitat d’Escolarització
Compartida) on els joves que han estat expulsats dels instituts tenen una
última oportunitat d’obtenir l’ESO. Superacció es va oferir com a activitat
esportiva obligatòria. Aquesta activitat s’ha realitzat tots els divendres del
curs escolar de 9.00 h a 11.00 h i de 11.00 h a 13.00 h a les instal·lacions del
CEM Mar Bella i Club Natació Barcelona (CNB).

3

Nou Creus

A partir de gener 2016, i conjuntament amb el Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana, i la FEeB (Convivim Esportivament) es construeix una formació professional, basades en un encaix entre 2 vessants. Una orientació educativa
i professional, un aprenentatge basat en unes pràctiques professionals per
garantir una alta probabilitat d’accés al món laboral. I una vessant que inclou
activitat esportiva, amb una finalitat d’activació física, per poder treballar els
valors, el compromís i la responsabilitat, des d’una perspectiva oberta.
Per segon any es desenvolupa el curs per poder donar resposta a una realitat
estesa, de joves que no acaben l’ESO. S’estructura de la següent manera:

El projecte inclou:
1. Curs de Monitor del Lleure si tens més de 18 anys.
2. Tutor de Joc / Monitor de futbol de 16 a 18 anys.
3. Manteniment de Bicicletes
4. Seguiment de tutories, Orientació i inserció laboral (dijous).
5. Activitats esportives (dijous i divendres)
• Itinerari: Curs de monitor del lleure (Horari dilluns i dimarts als matins): 25 joves més grans
de 18 anys. 15 joves seran de Nou Creus i la resta de la base de dades d’inscrits.
• Itinerari: Tutor de joc/Monitor de futbol (per a menors) (dilluns i dimarts als matins): 25 joves
de menys de 18 anys. 15 joves seran de Nou Creus i la resta de la base de dades d’inscrits.

4

Grup de Can Miralpeix

Programa d’atenció de nois que es troben dins del Centre Can Miralpeix, un lloc d’acollida de menors entre 12 i 18 anys. Amb aquest grup s’han fet activitats de pràctica esportiva. Les sessions
s’han fet els dilluns, dimarts i dimecres de 16 h a 19 h al CEM Mar Bella.

5

Grup Prelaborals IMPO

Des de l’Institut de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona encarreguen 3 cursos:
a) 48 h repartides en quatres setmanes, per a grups de 15 nanos, on s’orienta en les possibilitats
laborals que dona el sector de l’esport i del lleure. Així com l’explicació dels itineraris a seguir.
b) Dos cursos de 100 h repartides en nou setmanes, per a grups de 15, on s’orienta als en les
possibilitats laborals que dóna el sector de l’esport, el lleure i la reparació de bicicletes però
també se’ls dóna eines per aprofitar l’esport com a recurs terapèutic.
El primer curs (14/3 a 6/4) el segon (25/4a 22/6) i el tercer (19 /9 a el 08 /11). Dimarts a dijous de 9.30h

a 13.30 h a CEM La Mar Bella, Probike, l’IMPO i Club Natació Barcelona (CNB).
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Programes de triatló durant l’estiu
1

Activitat Intensiva d’Estiu Triatló de la Fundació
per l’Esport Escolar de Barcelona (Estiu Fantàstic)

Programa intensiu d’activitats d’estiu amb vocació esportiva i educativa amb
el triatló com a activitat troncal complementada amb una sèrie de mètodes i
tècniques com ara l’expressió corporal, el ioga o el ball.
S’ha dut a terme al Complex poliesportiu de La Mar Bella i va tenir una durada de 5 setmanes distribuïdes de la següent manera:
- Des del 26 de juny fins al 28 de juliol en un horari de dilluns a divendres des
de les 9 h fins a les 15 h del matí (menjar inclòs). Activitat homologada per
l’Ajuntament de Barcelona.

2

Programa “Èxit Estiu”

Durant el juliol de 2017, el districte d’Horta-Guinardó ens ha seleccionat, per
tercer any consecutiu, per dur a terme l’actuació esportiva del programa Èxit
Estiu, l’antic programa Més i Més en els instituts del seu districte.
El programa, promogut per l’Institut Barcelona Esports, va estar destinat a
alumnes de l’ESO que han suspès entre 2 i 4 assignatures, amb manca de
recursos familiars. L’institut els ofereix dues hores diàries de reforç escolar,
complementat amb dues hores d’activitat esportiva per impulsar la seva millora acadèmica.
L’encàrrec del Districte d’Horta-Guinardó a través de la Fundació Privada
per l’esport i l’educació de Barcelona ha permès que participin 4 monitors/es
de l’Associació treballant per parelles amb alumnes dels següents instituts:
•
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IES Barcelona-Congrés
• IES Joan Brossa
• IES Vall d’Hebron
•
IES Príncep de Girona

3

Grup de Can Miralpeix

És un campus d’estiu pensat per nens de 6 a 12 anys. Forma part d’un programa conjunt entre la
Fundació Privada per l’Esport Escolar de Barcelona, i Serveis socials. Es dóna l’oportunitat de
tenir un temps de lleure de qualitat als infants de la ciutat, que no tenen vacances i amb famílies
amb problemes econòmics o estructurals. L’encàrrec a l’Associació és la de conduir un equip de 10
monitors experts que puguin dirigir el campus durant les 4 setmanes d’agost, de dilluns a divendres
de 10 h a 16 h.

Programa d’atenció durant tot l’any
1

Grup Activitat Estimulació Psicomotriu i Cultural al
Centre Penitenciari Quatre Camins

Aquest grup va començar al mes de maig de 2017 al Mòdul DAE del Centre Penitenciari Quatre
Camins. Es van realitzar tres activitats setmanalment: la primera un taller d’estimulació psicomotriu i cultural, entre els interns del DAE de Quatre Camins, alumnat de la Universitat de Barcelona
i voluntariat; la segona es van fer 35 conferències amb especialistes que van tenir una doble intencionalitat, d’una banda oferir continguts d’interès per als interns, i per una altra generar vincles amb
l’exterior a fi de crear espais de diàleg i relació que serveixin per generar una socialització constructiva. Dins d’aquestes conferències també van participar estudiants de la Universitat de Barcelona
i voluntaris; i la tercera es van realitzar gestions i formacions perquè el voluntariat tingués les eines
adequades per oferir suport als interns amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Les activitats es van realitzar al Mòdul del DAE de C.P. Quatre Camins tots els dilluns de 9.00 h
fins a les 14.00 h.

s

s

-

-

a
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Participació en competicions i activitats esportives
Activitats puntuals
1

Acció Voluntària de treballadors
de la CaixaBank:

Dos cops a l’any els treballadors de la CaixaBank, dins de la seva setmana del
voluntariat, han estat colze a colze amb nosaltres ajudant-nos en tot el que
els hi hem demanat.
D’aquesta manera l’Obra Social La Caixa, contacta directament amb les entitats i associacions a les que ajuda. Les activitats s’han fet una primera vegada el dilluns 13 i el dimecres 15 de febrer i una segona vegada el dilluns 20
i el dimecres 22 de novembre.

2

Participació en competicions esportives

Les competicions són un bon recurs educatiu per tal que els joves que s’impliquen més al
llarg de l’any i tinguin el seu premi. Com que en tot cas el rendiment esportiu no és un objectiu de Superacció, només participem en competicions a on ens cedeixen inscripcions i, per
tant, habitualment hi ha places limitades.
En el 2017 va participar a:
2.1.- Titan Desert (30 d’abril - 5 de maig 2017)
Durant una setmana un equip de la nostra associació integrat pel Zuhir Zammouri, l’Itziar
Rodríguez del Consell de l’esport i l’educació de Barcelona, el nostre ambaixador Pedro García Aguado i els joves Lahcen Zoggagh i Lokman Faqih van participar a la dura competència
Titan Desert que consisteix a travessar el desert del Sàhara al Marroc.
2.2.- Transcatalunya Probike by Scott (11 juny 2017)
El Mohamed i el Lahcen, van estar a l’alçada de les circumstàncies, i van acabar la Transcatalunya, una proba organitzada per un dels nostres col·laboradors, Probike. Demostrant així,
l’esperit de lluita i les ganes de millorar de cara a futurs reptes ja en marxa3.- Zurich Marató
de Barcelona 2016. (14 març 2016):
2.3.- Marnaton (1 juliol 2017)
Marnaton va tornar a convidar a Superacció a competir en dos equips de relleus per consolidar una prova de 6k a Sant Feliu de Guíxols. Un gran dia de superació.
2.4.- Volta a Collserola Probike (12 novembre 2017)
El diumenge 12 de novembre vam participar a la Volta a Collserola organitzada per Probike
als qui agraïm tot el suport.
2.5.- Caminada des del CEM Mar Bella- Montserrat (23 desembre 2017)
El dissabte 23 de desembre vam sortir des del Centre Esportiu Mar Bella fins l’Abadia de
Montserrat. El recorregut era de 57 km però vam arribar fins Olesa de Montserrat després de 12 hores de caminada.
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Voluntariat
Activitats de voluntariat dels joves
1

Activitat de Reis Mags

El 5 de gener, 2 joves participants de Superacció van anar a la Llar Les Vinyes
disfressats i li van donar els regals als nens i nenes que viuen en aquest centre.

2

Donació de bicicletes

L’1 de febrer, un grup de 15 joves va donar les bicicletes que havien reparat
dins del projecte de Nou Creus a la Llar Les Vinyes, a Mollet del Vallès.

3

Tallers de reparació de bicicletes

Els dies 30 d’abril, 27 de maig, 11 de juny i 16 de juny, 6 joves van realitzar
tallers de reparació de bicicletes amb l’Associació Solidança.
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4

Festa Convivim

El 27 de maig un grup de 12 joves van participar en la dinamització de la
Festa Convivim conjuntament amb la Fundació per a l’Esport i Educació de
Barcelona (FEEB)

5

Activitat Recreativa per a nens i nenes

El 28 de maig. conjuntament amb la Fundació Tomando Conciéncia, un grup
de 15 joves van dinamitzar l’activitat esportiva i recreativa per a nens i nenes
de la Fundació de l’equip del RCD Espanyol.

6

Activitat especial a Badalona

El 20 de juny, els participants del Curs Treballem l’Esport de l’Institut Municipal per l’Ocupació (IMPO) van organitzar i dinamitzar a la plaça Camarón
de Badalona

Treball Corporal Integratiu

Xifres

Durant l’any 2017 s’han realitzat 16 mòduls, on s’ha treballat els diferents elements que permetin un millor coneixement de si mateixos a través del
cos i de les seves competències expressives/comunicatives.
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Mòduls
1

Element Terra

Aquesta primera trobada ha pretès donar les bases Gestàltiques de tot treball en grup (valoració del present, de l’experiència i de la responsabilitat) a
través del treball corporal. També hem entrat a treballar l’expressiu, incidint
en el treball amb l’element terra, que té a veure amb l’esquelet (treball amb
l’estructura) i amb la necessitat.
Com a tècniques, hem treballat amb el moviment harmònic, la bioenergètica
i el mètode Grinberg.

2

Gestalt

Acostament als principis bàsics de la Gestalt per tenir eines d’elaboració dels
aspectes personals que vagin sorgint durant el procés personal de tot el postgrau. S’han alternat aspectes teòrics de la Gestalt i treballs pràctics enfocats
principalment des del cos.

3

Contacte i massatge

Acostament al cos des del massatge facilitant una millora del nivell de consciència, en tenir en compte el moviment emocional i corporal que genera el
contacte manual, al mateix temps que s’ha ensenyat una tècnica bàsica per
facilitar una sessió de massatge.

4

Introducció a alguns principis de les arts marcials d’estil intern (tai-txi-txuan, ki aikido...) com
la relaxació activa i la integració de la percepció. Explorarem la dimensió expressiva, prenent
com a base els cinc elements (terra, metall, aigua, fusta i foc) i la identificació amb el moviment i l’estratègia animal, per connectar millor amb el nostre interior i amb el nostre entorn.

5

Entrenament rítmic-emocional

El ritme és una clau per a produir tota mena d’intercanvi entre persones i grups de treball, fins
i tot de diferents cultures. L’objectiu és que els integrants prenguin contacte amb el teatre i
amb la llei del ritme, en tota la seva potencialitat, de manera individual i grupal, i que això els
permeti expandir tot el seu cabal emocional, imaginatiu i expressiu.

6

Bioenergètica i Gestalt

Apropament al món de la bioenergètica, com a eina terapèutica psico-corporal. Es treballarà
bàsicament amb exercicis bioenergètics i amb la formulació gestàltica per a la presa de consciència.

7

Shiatsu

L’objectiu d’aquest mòdul ha estat que a través del Shiatsu, poguéssim ser conscients i sentir
el fluir de l’energia per poder integrar d’aquesta manera el cos físic, emocional i mental amb el
cos energètic, utilitzant la nostra resposta innata al tacte, la nostra intenció i la nostra intuïció.

8
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Aportacions de les arts marcials

Plàstica i Cos

Vivència directa de la plàstica a través del cos per implicar-nos en la nostra totalitat físic
sensorial. L’espontaneïtat i autenticitat en l’expressió plàstica ens ha brindat l’oportunitat
d’identificar-nos amb la nostra creació, entendre les pròpies simbologies i reconèixer espais
interiors, on guardem els sentiments, pensaments i interessos.

9

El camí del clown

El camí del Clown és mostrar-se tal com un és, donant-se el permís i la llibertat, sota la protecció del petit nas vermell, de sentir i comunicar amb els altres
el que em passa en aquest moment. La seva actuació ens connecta amb facetes de la nostra personalitat que normalment ens espanten. El Clown ens
dóna la possibilitat de mirar a la cara i treure profit en lloc d’evitar la trobada.

10

Elements de foc i aigua

Aquest cap de setmana pretén continuar amb la formació expressiva iniciada
a l’octubre, seguint amb l’exploració de l’element foc (sistema muscular, i acció) i l’element aigua (sistema digestiu i les emocions).

11

Treballs amb col·lectius específics (2 mòduls)

Aquests dos mòduls pretenen donar eines concretes per al treball corporal
amb col·lectius concrets. En aquest cas, haurà un mòdul dedicat al treball amb
nens i adolescents a càrrec de la psicomotricista Iolanda Vives, i un segon
mòdul dedicat al treball amb discapacitats a càrrec de Maribel Barnola i al
treball amb gent gran.

12

Anatomia i consciència corporal

Diverses vivències han fet, molt lentament, canviar la forma del nostre cos,
creant limitacions en el moviment o fins i tot algunes molèsties físiques. Tenir
consciència d’aquestes dificultats és la proposta de l’A.G. Aquest taller pretén
ser una aproximació al coneixement a través del cos, i amb suaus moviments,
ajudar-nos a recuperar l’agilitat i flexibilitat que ens apropin a l’harmonia.

13

Desenvolupament de l’actitud meditativa

Combinació del moviment corporal i la meditació. Treball orientat a experimentar aquestes
eines i a trobar maneres d’incloure-les en la nostra vida diària. S’utilitzaran el Moviment Conscient i Expressiu i tècniques de meditació actives, així com espais de silenci i tècniques gestàltiques de comunicació per a la integració de les experiències.

14

Veu i cos

Es tracta de connectar la ment i la veu amb el cos. Escoltar i reconèixer els mecanismes de
la veu amb comprensió. Trobar els espais interiors, les obertures, la vibració interna i les ressonàncies. Sonant, representant, improvisant o cantant, experimentarem diversos moments
sonors expressats d’una manera creativa.
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Moviment Autèntic

La pràctica del Moviment Autèntic consisteix a ensenyar a la persona a esperar . . . perquè el
moviment sorgeixi i evolucioni a mesura que un es lliuri a ell dins d’un ambient d’atenció tranquil.

16

Element Aire

Finalment, en aquest últim cap de setmana, a part de fer el tancament corresponent a la formació, ens hem centrat en els aspectes expressius de l’element aire (sistema nerviós). Per a
això hem utilitzat la creativitat com a fil conductor d’aquesta trobada
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Acords i convenis
1

2

Fundació Adsis

Conveni per a la col·laboració en els projectes educatiu-esportiu. Programes de Triatló per a la Inserció i Tallers Prelaborals.

3

Conveni per incloure’ns, dins el paraigües d’entitats d’El Consell, a facilitar-nos un espai dins les seves oficines, i a la cessió
de les instal·lacions esportives del CEM Marbella, i participació
de voluntariat en actes esportius.

5

INEFC

Conveni per a la col·laboració en la participació d’alumnes
d’INEFC en pràctiques acadèmiques als Programes de
Triatló per a la Inserció.

7

Club Natació Barcelona

Conveni per a la cessió d’ús de la piscina.

9

Conveni amb la Fundació DIR

Per a la realització d’una formació de Tècnic esportiu, per als
nostres participants.

11

Acord amb Probike

Conveni per a la cessió d’instal·lacions esportives al CEM Marítim i CEM
Can Caralleu i participació de voluntariat en actes esportius.

4

Fundació CEEB

Fundació Claror

RACC

Conveni per a la col·laboració amb finançament mitjançant el programa
de punts en el projecte educatiu-esportiu Programes de Triatló per a la
Inserció.

6

Mossos d’Esquadra

Conveni per a la cessió de totes les bicicletes decomissades i no reclamades de la ciutat de Barcelona per al projecte Formatiu-Laboral del taller
de bicicletes de Superacció.

8

Conveni amb La Salle Esport

Per la l’ús de la seva piscina interior dos dies a la setmana.

10

Conveni amb Marnatón

Una escola de Natació i empresa organitzadora d’esdeveniments esportius. Ens convida alhora a la participació gratuïta dels esdeveniments esportius que organitza, i a la recollida de finançament, destinant 1€ de cada
inscripció a Superacció.

S’estipula una col·laboració no escrita amb Probike, botiga reconeguda dins del món de la
bicicleta de muntanya. Concedeix a Superacció un espai per a la realització de cursos de
mecànica de bicicletes, amb cessió d’eines i bicicletes antigues.
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Agraïments
El Consell
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www.superaccio.org
Facbook.com/Superacció
@superaccio
@superaccio

