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CINEFÒRUM 2016 

MOU-TE! 
L’EFECTE TRANSFORMADOR D’UN REPTE GRUPAL 

 
DIVENDRES 7 D’OCTUBRE  

A LES 18H 
AL CENTRE CÍVIC URGELL 
C/ Comte Urgell, 145, Barcelona 

 

 

 
Documental:  
"Cinc dies per ballar" ,  
Direcció: Rafa Molés i Pepe 
Andreu, 2014. 
 
 
Descripció:  
El documental reflecteix una 
experiència singular amb 
adolescents mitjançant el ball a 
un Institut del País Basc. 
Una parella de ballarins apareix 
un matí en un aula d’un institut. 

És dilluns i anuncien al grup d’adolescents que tenen cinc dies per pujar-se a un 
escenari i ballar. Una setmana per a canviar les coses: moure les persones quan el 
món les paralitza. 
 
Hem escollit aquesta producció pels punts de coincidència amb tres experiències 
dinamitzadores grupals desenvolupades a l'Esquerra de l'Eixample. Durant el debat els 
participants del: Grup de dinamització psico social adreçat a persones en situació 
d’adversitat d’ABS Manso-Via Roma, Grup ACCIÓN del Centre de Serveis Socials de 
Nova Esquerra Eixample i Grup “Temps per mi, Temps per tu” de Cipais, juntament 
amb els professionals que els han acompanyat, compartiran l'experiència del què 
passa quan és venç "la por a parlar", quan s'escolten les vivències dels altres i quan es 
generen recursos personals per fer front a situacions adverses familiars, laborals o de 
salut. La reflexió i la la dinàmica grupal es revelen com un valuós motor de 
transformació.  
 
Hi intervendrà: 
Carmen Carrazoni, metgessa de família ABS Manso. Intervenció i debat. 
Marta Arnal, treballadora social CSS Nova Esquerra Eixample. Intervenció i debat. 
Laura Peiró, psicòloga de l’Equip Clínic Cipais. Intervenció i debat.  
Iris Roch, secretaria i comunicació Equip Clínic Cipais. Presentació i moderació. 
 

Entrada lliure. Aforament limitat.  
És necessari realitzar la reserva enviant un correu amb nom, cognoms i telèfon 

a: cineforum@cipais.cat o trucant al 93 323 30 28.  
 
Amb la col·laboració 
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