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GRUP CREIXEMENT PERSONAL: “EL SAFAREIG” 

“Conversar per a construir coneixement” 

 

A principis del segle XX,  en molts  pobles de Catalunya, i de la resta 

d’Espanya, es van construir safareigs públics per a que aquests 

s’utilitzessin per a rentar la roba, doncs a les cases més humils no existia 

aquest espai, només existia en les cases senyorials.  

Les dones eren les encarregades de rentar la roba de la família, però 

elles  a més de rentar-hi la roba socialitzaven i conversaven, i n’estic 

convençuda que deurien ser converses profundes i molt interessants.  

Encara queden expressions d’aquella època com la de “perdre un 

llençol en cada bogada”, “tanta roba i tant poc sabó”, ”fer safareig”, 

etc. 

Avui però, tot i els grans avenços tecnològics, i poder parlar a través de 

multitud d’aplicacions de les xarxes socials, moltes dones necessiten de 

fer trobada, de fer conversa, de fet, en les formacions presencials de 

creixement personal som les dones el grup majoritari. 

Es a partir d’aquesta necessitat humana de compartir vivències i 

experiències de manera presencial que neix aquest projecte. 
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A qui va dirigit 

 

A DONES que es senten actives amb ganes de conversar, compartir, 

aprendre i millorar com a persona. 

 

Objectius 

 

Crear converses que ajudin a explorar nous camins.  

Crear vincles i xarxa entre dones. 

Reconèixer les pròpies potencialitats i punts de millora. 

Compartir dubtes, projectes i vivències en un espai protegit de respecte. 

Potenciar habilitats comunicatives per afavorir les relacions amb les 

persones del nostre entorn. 

Reflexionar sobre l’essència d’una mateixa i sobre el sentit de la pròpia 

existència. 

Aconseguir eines de gestió emocional per passar a l’acció d’una 

manera creativa, amorosa, pacifica i autònoma. 

 

Metodologia 

 

Un treball individual fet en grup, on cada persona pot ser ella mateixa 

amb els altres. 

Les  sessions es desenvolupen de forma activa i pràctica, vivencial i 

participativa. Es treballa des de la  metodologia del Coaching i el model 

d’Ecologia Emocional. Utilitzant com a recurs educatiu : el joc, els 

contes, les metàfores, música, pel·lícules així com també  tècniques 

corporals de moviment per tal d’aconseguir els objectius marcats en la 

jornada. 
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Calendari 

19 d'Octubre, 16 de Novembre,  21 de Desembre,  18 de Gener,  

22 de Febrer,  28 de Març, 25 d' Abril,  16 de Maig. 

El 16 de Maig serà una jornada diferent a les anteriors,  serà la de 

tancament i la realitzarem en format outdoor, tot fent un pícnic a la 

natura. 

 

Horari 

Sessió dissabte matí de 10h a 12h 

 

Places limitades 

Mínim 12 persones. 

Màxim 20 persones. 

 

Preu 

10 euros /sessió. Total  80 euros  

Espai de realització 

A l’Escorxador, espai cultural i associatiu 

C/ l’Escorxador, 19 

08720 Vilafranca del Penedès 

 

Formadora 

Eva García Navarro 

Coach Executive Ontològic, per l ‘Escola Europea de Coaching. 

Acreditada per ICF. 

Docent per a la formació professional per a l’ocupació. 

Experta en Ecologia Emocional. 

Certificada com a CL2 en Alba Emoting. 

Facilitadora per a processos de canvi paradigma. 

Curs especialització realitzat per la Fundació Eulàlia Torras de la  

Universitat de Girona per acompanyar pares, mares i infants o 

adolescents afectats pel Síndrome Alcohòlic Fetal  

Més informació www.coachevagarcia.com 
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Inscripcions 

Per a participar en aquesta proposta, cal omplir el formulari :  

https://forms.gle/gA6AS4tPjFDzvNip8 abans del 16 d’Octubre i enviar un 

correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com indicant: 

 

• nom i cognom de cada un dels assistents 

• adreça electrònica i telèfon de contacte 

• adjuntar justificant transferència feta a Triodos Bank ES70 1491 

0001 2121 5795 5226 posant en el concepte:  Grup Creixement 

Personal  

 

Les places són limitades. En cas d’excés es computarà per rigorós ordre 

d’inscripció. Per tal de que es pugui realitzar les sessions calen un mínim 

d’inscrits. 
 


