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RUNA BLANCA som na Núria Martínez i
na San Batle. Com a microcooperativa
materialitzem el canvi de valors enfront
del mercat laboral i les relacions
interpersonals. 

Entenem la nostra feina des de la relació
amb les persones com un element
potencialment transformador i
contestari enfront de les injustícies
socials.



GESTIÓ DELS MALESTARS
Ens trobem com a societat enfront d'un
escenari complex a on la lògica capitalista
monetaritza la nostra salut, la nostra manera
d'estar al món, les relacions amb els altres i
amb nosaltres mateixes.
Els patiments, neguits, angoixes o estats
allunyats d'una normalitat capacitista,
neurotípica i eurocentrista es tracten
actualment des de la perspectiva psiquiàtrica
o psicològica augmentant la medicalització
dels malestars. Es tracta d'una gestió
silenciosa, individualitzada i passiva.

En aquest espai no tan sols es treballa la
simple identificació i enumeració d'allò que
sentim com un dolor, sinó que volem
construir lligams estratègics perquè puguin
ser compartits, expressats. Explorarem
noves maneres de relacionar-nos i assumir
un rol més actiu davant aquesta realitat.

Es procura principalment establir bases
sòlides de seguretat des de l'inici dels tallers
i es permeten obertament estats d'ànim que
no s'accepten socialment: tristesa, ràbia,
fàstic, còlera, histèria; amb la medicació com
a única alternativa. Per experiència sabem
que aquests són espais terapèutics, ja que
les persones poden abocar el desassossec i
l'angoixa acumulada.



Els tallers grupals comencen generant un
espai de seguretat. Procuren també un
acompanyament col·lectiu on es treballa de
forma creativa i vivencial qüestions
quotidianes doloroses des d'una perspectiva
crítica - les desigualtats, el patiment i les
seves causes estructurals, que ens travessen
d'una forma o altra a totes i a cada una de
nosaltres.

De forma progressiva s'introdueixen
temàtiques que ens porten a la reflexió
conjunta, la identificació dels orígens i a
través del debat es procura aconseguir un
canvi a la vida de les persones, orientada a
les solucions.

Sempre es treballa considerant la globalitat
de les persones (ment, cos, emocions,
espiritualitat...), cercant l'estimulació del
potencial personal de cada persona perquè
actuï mobilitzant els seus recursos a través
de les seves motivacions, preguntes i
necessitats.

Destaquem que col·laborem amb un equip
de terapeutes. Som conscients de la cruesa
dels temes que es tractaran i per això volem
donar una resposta el més coherent possible
a aquelles persones que ho necessitin. 

La nostra metodologia



Els tallers s'ofereixen en paquet, però
també funcionen per separat. Podeu
triar-ne els més adients per la vostra
entitat. Nosaltres els adaptarem al
grup.

Al llarg dels tallers es farà servir una guia
d'autogestió col·lectiva dels malestars
desenvolupada per l'associació Abilis.
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LA VIOLÈNCIA A LES
NOSTRES VIDES
La violència constitueix un dels fenòmens
més característics i rellevants observables en
les societats actuals. Les manifestacions de
la violència són multiformes: s'expressen en
l'agressió intrafamiliar en les relacions de
parella i entre pares/mares i fills/es; racisme
i xenofòbia, violència criminal,
desnonaments, destrucció de la natura,
violència sanitària, violència laboral, etc.

Algunes vegades les seves manifestacions
són actives i altres són més passives, algunes
són individuals i interpersonals i altres són
de tipus estructural en relació amb els
sistemes socials, econòmics i polítics. La
violència estructural i simbòlica són difícils
d’identificar i provoquen situacions de dolor i
patiment, pobresa i exclusió de moltes
persones.



Definició i identificació de violències. 
Tipologia i orígens de les violències. 
Psicologització de la violència. 
Quines violències patim i com podem
contrarestar-les?

Continguts

2 Hores

El problema és que la violència es despolititza
quan s'atribueix la responsabilitat tan sols a
l'individu i passen per alt factors que donen
sentit als fenòmens com la desocupació, la
pobresa, la exclusió residencial, la falta
d'opcions per a unes certes classes socials, etc.
Cal estar a l'aguait i ser conscients que la
psicologia molts cops s'empra com a
instrument del capitalisme i invisibilitza les
múltiples formes de violència.
El capitalisme també produeix als subjectes que
hauran de consumir els objectes, executant
aparells repressius, disciplinaris i ideològics que
violenten, sotmeten i despersonalitzen. 



ESTIGMA I AUTOESTIGMA
Totes les persones carreguem amb estigmes;
uns visibles i altres no. En qualsevol cas tots
afecten la forma en què ens relacionem i es
relacionen amb nosaltres.

Començarem identificant els estigmes que
ens travessen, com es representen en
nosaltres i en el nostre entorn. Reconèixer
aquesta càrrega desfavorable ens permetrà
posar-hi consciència a les nostres relacions.
A partir d'aquest taller treballarem sobre els
seus efectes i les possibilitats de manegar-
los per obtenir unes relacions més
funcionals i menys doloroses.

Concepte d’estigma i autoestigma.
La informació associada a l’estigma. 
Possibilitats de viure més enllà de
l’estigma.  

Continguts

2 Hores



POLITITZACIÓ DELS
MALESTARS
Aquest taller està concebut com un espai en el
qual la veu de les participants és la protagonista.
Es recullen els malestars quotidians en els quals
estem forçades a conviure i es reflexiona sobre la
gestió del desassossec a partir de diverses
perspectives i experiències de forma conjunta.

En la societat actual el malestar és tractat,
principalment, des de les disciplines "psi" (la
psiquiatria i la psicologia) augmentant la
medicalització dels neguits, de les preocupacions,
i propiciant una gestió passiva.

Fer-nos conscients que els malestars són
compartits i no neixen de la nostra única i
exclusiva responsabilitat com individus, és una
forma d'alliberar estrès i tensió a les nostres
vides. 



Les emocions i els seus afectes. 
Individualisme/col·lectivització. 
Indagació en les formes d’expressió.
Despertar de la consciència col·lectiva. 

Continguts

Des d'aquest lloc podem
engendrar nous espais de
reflexió i col·lectivització per
pal·liar els efectes i conjugar
noves realitats on sentir el
nostre potencial i activar
respostes que aplaquin els
patiments mentals,
emocionals i corporals. Es
farà un repàs de les
possibilitats d'expressió i dels
espais col·lectius polititzats
perquè cada persona conegui
i pugui participar en el qual
se senti més pròxima.

2 Hores



AUTOGESTIÓ DELS
MALESTARS
Aquest taller és la continuïtat de l'anterior a
on parlem de la Politització dels malestars.
En aquest es treballarà en grup un mapa
corporal i un altre relacional. D’aquesta
manera partim del jo i anirem caminant cap
a unes relacions més positives, respectuoses
i lliures d’agressions. 

Es contempla una revisió dels drets de cada
persona segons l’aspecte vulnerat que
s’expressi al taller i l’elaboració d’un pla de
cures que funcioni com a reducció del risc
quotidià, ajudant a fer front a les agressions
del sistema i de la comunitat.

Expressió dels malestars.
Necessitats enfront de cada situació.
Identificació de persones que són “casa”.
Elaboració i comunicació del pla de
cures.

Continguts

2 Hores



CONNECTADES A LA CIUTAT
Són moltes les persones que desconeixen alguns
dels recursos i serveis gratuïts o de baix cost
disponibles a la ciutat. Molts d'aquests serveis
són imprescindibles per establir una ciutadania
activa i connectada a la vida de la ciutat i millorar
la seva qualitat de vida.

En aquest taller donem a conèixer com accedir i
fer ús de serveis com ara: transports públics,
oficines d'informació a la ciutadania, xarxa de
biblioteques públiques, agendes d'oci gratuït,
espais de connexió a internet gratuïts,
associacions de veïns, menjadors socials, etc.

Accés als recursos i serveis gratuïts.
Mobilitat i desplaçaments a l’illa.
Recursos de proximitat i ajuda al
benestar.
Participació, xarxes veïnals i activisme. 

Continguts

2 Hores



L'acompanyament en moments de
vulnerabilitat ha d'aportar caliu, reflexió,
enfortiment i seguretat per seguir
endavant malgrat les dificultats. Les nostres
formacions tenen la intenció de guiar a les
persones cap als seus objectius i autonomia. 

Des de RUNA BLANCA posem a la vostra
disposició tota la nostra creativitat,
experiència i expertesa. 

FER MÉS
AMABLE LA VIDA
DE LES
PERSONES



runablanca.org

info@runablanca.org


