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El concepte de Democràcia Profunda desenvolupat
per Arnold Mindell es defineix com una actitud i un
principi.
 
Actitud: La Democràcia Profunda és una actitud que
es centra en ser conscients de les veus que ocupen
un espai central i marginal. Aquest tipus de
consciència pot enfocar-se a grups, a
organitzacions, a experiències internes pròpies, cap
a persones en conflicte... Es centra en
esdeveniments i sentiments aparentment sense
importància, que poden aportar solucions
inesperades, tant pels grups com pels conflictes
interns.
 
Principi: A diferència de la democràcia "clàssica",
centrada en la regla de la majoria, la Democràcia
Profunda suggereix que totes les veus, els estats de
consciència i els marcs de realitat són importants.
També indica que la informació dꞌaquestes veus és
necessària per a comprendre qualsevol el sistema
complert. El significat dꞌaquesta informació es dona
quan els diversos marcs de realitat i les diferents
veus estan relacionats entre si. La Democràcia
Profunda és un procés de relació, no pas un estat
estàtic, o un conjunt de polítiques.
 
En aquest seminari, lꞌobjectiu primordial és
compartir les bases del Treball de Processos com a
Mètode de Treball i la seva relació amb el tema de
les Migracions. Migrar és un fet inherent a l'ésser
humà i alhora lꞌoposat a la tant anhelada estabilitat,
quietud, comoditat i a allò conegut.
 

D E M O C R À C I A  P R O F U N D A  I
M I G R A C I O N S

S E M I N A R I

Bases de Treball de Processos

El Treball de Processos ens convida a escoltar i a
valorar a totes les veus presents en la nostra
societat. Aquest Seminari gira especialment al
voltant del paradigma del Moviment Constant. La
naturalesa canvia a cada segon i moltes vegades no
en som conscients. Com la natura, les nostres
necessitats i somnis també canvien. Des dels inicis
de la societat ha estat una necessitat humana el
moviment i el canvi. És una contradicció entre
lꞌestabilitat i la quietud front la inestabilitat i el
moviment.
 
Treballarem sobre el CANAL moviment per tal
dꞌentendre les nostres "migracions" personals i així
també entendre les migracions externes.
Lꞌapassionant món del cos en moviment ens pot
portar claredat a inestabilitats personals, grupals i
globals.

Seminari Gratuït
amb compromís dꞌassistència
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Persones que treballen en l'àmbit de la diversitat
Persones que treballen en lꞌatenció de persones
Professionals de l'àmbit educatiu
Professionals del món comunitari
Curioses i curiosos que vulguin conèixer més
sobre lꞌapropament del Treball de Processos, les
Eines Vivencials així com les eines per dur-les a
la vida personal i professional. 

d i r i g i t  a

Meritxell Martinez Bellafont
Facilitadora en Psicologia Orientada a Processos, experta en
processos de desenvolupament comunitari i participatius, en
Teatre de lꞋOprimit i en Teatre Fòrum Intercultural. Llicenciada en
Educació Social i en Economia. Co-directora i Cofundadora de
lꞋAssociació La Xixa, on treballa com a facilitadora
dꞌacompanyaments individuals, facilitadora de grups, formadora,
Curinga. També realitza tasques de direcció i coordinació per a
més de 25 projectes locals, nacionals i internacionals. Pertany a la
xarxa del Col·lectiu I+ i és cofundadora de lꞋEscola de Teatre de les
Oprimides de Barcelona.

I m p a r t i t  p e r

Adrián Crescini
Activista social i expert en desenvolupar i facilitar processos a
partir de les Metodologies del Teatre de lꞋOprimit dꞋAugusto Boal i
el Treball de Processos dꞋArnold Mindell, així com altres eines
afins. Coordina i desenvolupa projectes col·lectius i individuals en
diverses àrees per a lꞌempoderament ciutadà. Està en constant
investigació i curiositat sobre la construcció de comunitat, la
convivència en la diversitat, les relacions interseccionals, el
qüestionament dels eixos de poder... Va estudiar Teatre, Educació
i Psicologia Social al seu país dꞌorigen, Argentina. Fa 18 anys que
viu a Barcelona. És cofundador i codirector de lꞋAssociació La Xixa,
i de lꞋEscola de Teatre de les Oprimides de Barcelona i manté
llaços permanents amb grups i xarxes afins al seu quefer a l'Àfrica
i Llatinoamèrica. És membre actiu del Col·lectiu I+.
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Gran part de lꞌexperiència que tenim desde La Xixa
està centrada en la formació, en la intervenció social
i en lꞌacompanyament individual. Emprem diverses
eines de facilitació de grups i individus per tal de
despertar consciències sobre la diversitat del nostre
voltant i el canvi constant de la societat i del món. 
 
Vers la diversitat del nostre dia a dia, a vegades no
sabem com actuar o abordar certs conflictes. A
través dꞌeines específiques, acompanyem a
persones, equips i projectes comunitaris, socials i
educatius amb lꞌobjectiu de fer-los més conscients
dꞌallò que succeeix al seu voltant i també en saber
com ho estan passant els nostres grups de
referència. Aprendre a gestionar els conflictes
personals i grupals en aquest context permet crear
espais on les persones poden ser escoltades.
Prestem especial atenció a les dinàmiques de poder,
fonametals per entendre, prevenir i atendre tots els
tipus de discriminacions. Utilitzem el Treball de
Processos i altres eines vivencials com a
metodologia.
 
www.laxixateatre.org
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