
FITXA PER PROPOSAR UN PROJECTE/US D’ESPAI AL EDIFICI DE ST.LLATZER (2-3 pagines) 

 

1. Nom, característiques  i àmbit de actuació de la entitat que proposa el projecte  

The Touch&Play Project (www.touchandplay.org). 

Associació sense ànim de lucre que es dedica a la investigació i ensenyança de la creació de 

relaciones autentiques intra- i inter-individuals a traves del cos. present a Barcelona i a 

nivell internacional de 2010) 

 

2. Foto y logo de la entitat 

La idea es para que sigui mes bonic un cop penjada la fitxa a la web 

 

3. Justificació del àmbit de actuació de la entitat  

 El Touch&Play treballa al àmbit del creixement personal i la auto-cura de la salut mental, relacional 

i sexual. Les nostres relacions son uns del pilars fonamentals de la nostre auto-identificació i el 

nostre cos el primer vehicle per construir los. Tot i així poques vegades  en la nostre societat 

individualista es treballa aquesta matèria de forma explicita. Per això creiem que es important crec 

espais on les persones poden crear una consciencia somàtica de les seves intencions pors i 

fantasies. D’aquesta manera podem explorar les relacions autentiques escoltant i respectant les 

necessitats de cadascú. Esperem que a amb aquests aprenentatges vivencials donem eines per un 

millor autoconeixement i una convivència mes harmònica. També ens agrada pensar que amb 

aquest treball contribuïm a la formació de una ciutadania amb mes confiança i mes llibertat per 

lluitar per una societat mes justa on les necessitats de tot(e)s es tenen en compte.  

 

4. Proposta de projecte 

Ens agradaria usar l’espai de St. Llatzer com a base per la nostre associació. Ens dediquem sobre tot 

a la organització de tallers, festival i laboratoris d'investigació per grups i sessions individuals. Tenir 

uns espais acomodats per rebre aquestes persones i on podem compartir i crear coneixement 

sobre las vincles humans seria nostre somni. 

 

5. Espai necessari per dur a terme el projecte 

Ens agradaria poder comptar amb un petit despatx pel treball de oficina, un o mes magatzems per 

poder guardar el nostre material (e.g. domos, carpes, disfresses, tatamis) i lo mes important es que 

ens agradaria molt tenir un o mes espai polivalent aptes per treball de cos (e.g. diàfan amb 

calefacció i terre de fusta o tatami). Aquests espais es podrien compartir amb altres col·lectius. Ens 

agradaria tenir internet i fàcil accés a lavabos i dutxes. Accés a una cuina i menjador també serien 

fantàstiques ja que donarien la possibilitat de activitats mes llargues i amb catering. 

 

6. Freqüentació i seves característiques 

Tendríem un grup petit de socis que farien servir la oficinita y un grup mes gran (+/- 20 persones) 

que podrien usar els espais polivalents per les seves sessions individuals i tallers grupals. Accés 

seria sempre a peu o bicicleta i només es farien servir transport motoritzat per moure els 

equipaments en cas d’un festival o taller extern. El numero de tallers es difícil de preveure però 

segurament serien els cap de setmanes i potser alguna cosa els vespres laborals. El numero de 

participants per taller es miraria en funció dels espais disponibles però es podria pensar de petits 

http://www.touchandplay.org/


grups de recerca de 7 persones fins a festivals mes grans de 200 persones. En General es tot molt 

flexible i es pot adaptar fàcilment a les necessitats dels altres col·lectius col·laboradors. 

 

7. Necessitats de recursos materials 

Els dies laborals el impacte seria poc i els cap de setmanes segon les activitats programats i les 

participants es podria fer servir els lavabos (i dutxes) i la cuina + menjador. Aquí també es pot 

reduir molt i adaptar-se a ho que es sostenible pel projecte i la vall 

 

8. Compatibilitat amb un centre de teràpies duals 

Creiem que el nostre projecte podria ser compatible amb un centre terapèutica sempre que aquest 

te tomany realista pels recursos que ens dona la vall. Enclòs el nostre associació podria aplicar les 

seves coneixements al nivell de relacions humans dintre del àmbit terapèutic oferint serveix i tallers 

a les persones ingressades. 

 

9. Necessitat de rehabilitació estructural del edifici 

Segurament haurem de habilitar uns espais per poder lis usar pel nostres tallers. 

 

 


