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Resum  

En el transcurs dels últims anys del segle XX hi ha hagut un moviment generalitzat de 

dones que han volgut trencar amb els patrons patriarcals que ens precedeixen. Aquest 

treball descriu un projecte que respon a la inquietud no només de seguir trencant amb 

aquests patrons sinó de generar espais on es promulgui el sentiment de comunitat, on es 

creïn espais alquímics per les dones i on més endavant es pugui fer un treball conjunt 

entre homes, dones i persones no binàries per sanar totes les creences arrelades que 

duem implícites en nosaltres des de fa generacions. Ocho Lunas persegueix un model de 

societat equitatiu, just i comunitari, tanmateix com respectuós amb l'entorn i amb el 

medi natural. És per això que en aquest treball de final de grau he volgut explicar i 

sintetitzar de quina manera funciona aquest projecte que va néixer fa un any i que beu 

de la pedagogia, la neurociència, la psicologia social, com també de les pròpies 

vivències i la intuïció personal de les tres integrants del projecte. 

 

Paraules clau: Comunitat, model de societat equitativa, pedagogia, neurociència, 

psicologia social. 

Abstract 

In the course of the last years of the twentieth century there has been a widespread 

movement of women who have sought to break with the patriarchal patterns that 

precede us. This work describes a project that responds to the concern not only to 

continue breaking with these patterns but to generate spaces where the feeling of 

community is enacted, where alchemical spaces are created for women and where later 

joint work can be done between men. , women and non-binary people to heal all the 

ingrained beliefs we have carried implicitly in us for generations. Ocho Lunas pursues a 

model of an equitable, just and communal society, yet respectful of the environment and 

the natural environment. That is why in this final project I wanted to explain and 

synthesize how this project works, which was born a year ago and which drinks from 

pedagogy, neuroscience, social psychology, but also from one's own experiences and 

personal intuition of the three members of the project. 

Keywords: Community, model of an equitable society, pedagogy, neuroscience, social 

psychology,  
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1. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

En aquest treball de recerca pretenc presentar la proposta d'un projecte personal que fa 

aproximadament un any s'està duent a terme: Ocho Lunas. Aquest projecte neix a partir 

de la meva pròpia experiència personal des de nena, passant per l'adolescència i acabant 

en el punt en el qual em trobo actualment: l'edat adulta. Passant per tots aquests estats 

m'he adonat que es necessiten de debò espais de no judici entre dones i homes, on es 

puguin alliberar constructes i creences apreses i arrelades des de fa generacions. Jo, per 

part meva, com a futura pedagoga i en aquest moment de la meva vida, he decidit, de 

moment, treballar amb dones. Les dones necessitem espais on puguem novament crear 

comunitat, arrelar-nos a la natura i reaprendre la relació entre nosaltres per trobar 

fonament i sentit a la nostra existència, és a dir per assolir el benestar físic i emocional 

que necessitem per viure una vida plena. Vivim en un món materialitzat, i en la majoria 

de casos superficial. La dona ha estat cosificada i menystinguda. El fonament de tot això 

és l'estructura patriarcal en la qual vivim. Aquest projecte pretén desconstruir totes 

aquestes creences donant lloc a un espai on les dones puguin compartir vivències, nous 

models de pensament, bones pràctiques d'autocura i així poder contribuir a la millora 

del benestar emocional, psíquic i físic d'aquestes, i com a conseqüència també de les 

seves famílies, societat i perquè no, fer del món quelcom millor. El projecte Ocho Lunas 

treballa obrint espais on a través de diverses pràctiques i metodologies relacionades amb 

la salut física i el benestar emocional pretén arribar a totes i cadascuna de les dones que 

passen per aquest projecte. Ho fa a través de meditacions guiades, classes de ioga, 

cercles de debat sobre diversos temes, retirs de cap de setmana a la natura, tallers de 

cuina saludable, trobades de moviment conscient i classes de respiració ovàrica entre 

d'altres – les quals detallaré més endavant- . 

Totes aquestes pràctiques pretenen aconseguir ampliar i compartir coneixement: 

conèixer-nos, i nodrir-nos. Construir comunitat: ens fa sentir part d'alguna cosa que ens 

sana i ens uneix, ens fa sentir vives, teixint aquest coneixement plegades. M'agrada 

imaginar-me que les dones som teixidores i juntes en cada trobada anem filant fins a 

crear un gran teixit d'amor, respecte, comprensió i coneixement amb la finalitat de 

transformar la societat. Crear espais lliures on poder comunicar-nos des de l'emoció, i 

des del cos: expressar-nos deconstruint tabús. Perseguir el benestar físic, emocional i 

psíquic: amb l'objectiu de millorar la gestió emocional, millorar dolències físiques i en 

definitiva, obtenir més salut i més benestar. 
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2. PUNT DE PARTIDA 

Ocho Lunas neix d'una necessitat detectada al llarg d'una experiència vital i personal, 

des de la infantesa fins l'edat adulta. Durant aquest procés vital, vaig passar per molts 

moments i situacions que requerien d'un acompanyament o suport que no vaig sentir. 

Em refereixo a un suport comunitari, com les nostres rebesàvies feien, reunides totes a 

la vora del foc i parlant de coses importants del dia a dia. Jo mai vaig viure ni sentir de 

prop reunions entre dones on poder explicar, preguntar, plorar, o cridar el que sentia. 

Vaig sentir-me sempre de tort dins un camí establert, un camí que no comprenia. Al 

llarg del meu procés vital vaig haver de prendre decisions sobre mi, sobre el meu cos, 

sobre els meus estudis, la feina, sobre la meva salut, sobre la meva vida, i pràcticament 

en cap moment vaig sentir-me emparada per un grup de dones on em sentís acollida, 

escoltada i sustentada. 

En qualsevol etapa vital, una dona es pot trobar en una situació de vulnerabilitat que 

dificulti la presa de decisions vers la seva vida. Quan vaig adonar-me d'aquest fet, vaig 

detectar que no només era un fet aïllat en el meu cas sinó que era un fenomen 

generalitzat, així que vaig decidir crear aquest projecte, ja que vaig comprendre que 

crear espais de comunitat entre dones era un punt clau per sentir-nos acompanyades i 

sustentades, per poder identificar-nos, expressar-nos i gestionar-nos emocionalment i 

per tant per poder expandir-nos a nivell personal. 

Partint de la meva estreta relació amb la pedagogia vaig decidir relacionar aquest 

projecte amb el camp de l’orientació pedagògica, ja que Ocho Lunas el que fa és crear 

espais per oferir un acompanyament en el procés vital de la dona tenint en compte la 

seva situació i el context en el que es troba. 

2.1 Pilars fonamentals del projecte: Eixos i principis bàsics  

A Ocho Lunas es treballa amb quatre eixos que sustenten d’arrel el projecte. En aquests 

quatre punts hem basat la planificació del projecte, i duem a terme l’acció.  Per altra 

banda existeixen 7 principis bàsics que sustenten els eixos d’aquest projecte – detallats 

més endavant-.   
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2.1.1 Els eixos del projecte 

Per escollir els eixos que conformarien el projecte vàrem realitzar una revisió prèvia de 

la història de la dona en l’última meitat de segle. Un cop vàrem posar sobre la taula 

l’evolució i la situació actual de la dona en la nostra societat Occidental vam poder fer 

un buidatge de totes les necessitats detectades, i d’aquestes varen néixer els quatre eixos 

principals del projecte, a continuació detallats. 

 

 Construir Comunitat 

Com ja he dit, creiem que el sentiment de comunitat és essencial en aquest projecte, i 

Ocho Lunas se sustenta a partir d'aquest eix: sentir-se part de la comunitat. M’agradaria 

explicar com entenem nosaltres el concepte de comunitat i perquè creiem en la seva 

importància: Apel·lant a la treballadora social Patricia Fernández de Castro (2018) 

podríem entendre el treball comunitari com un procés que persegueix el benestar social i 

on la manera d’aconseguir aquest benestar és la creació i utilització de recursos, on la 

pròpia comunitat és el principal agent de canvi. Quan des del projecte Ocho Lunas 

parlem de treballar en comunitat, ens referim a una comunitat de dones que 

comparteixen entorn o inquietuds i que juntes, volen ampliar coneixement, descobrir-se 

a elles mateixes, tanmateix com saber-se part d'un teixit comú, i qüestionar-se també 

l’entorn i les creences que les han dut fins al moment actual, és a dir, entenem la 

comunitat com un agent de transformació social.  

Parlem d'una comunitat oberta a totes, perquè totes les dones hi son benvingudes. En 

aquest projecte vinculem la creació d’espais comunitaris amb crear espais on aquestes 

puguin comprendre què és ser dona a nivell fisiològic, biològic i social, i així 

reconstruir la relació que tenen amb la seva pròpia naturalesa femenina i també amb la 

resta de dones en general. El nostre objectiu és deconstruir creences arrelades que ens 

porten a veure’ns les unes a les altres com a competència, i ens porten també a viure’ns 

des de la rivalitat, per a construir noves maneres de relacionar-nos, sentint-nos part 

d’una comunitat de dones global que es qüestiona la societat i les creences tal com estan 

establertes. Des del projecte, defensem que fer-ho, sentint-se part d’un teixit o una 

comunitat de dones és essencial per a la transformació que considerem, és primordial 

que succeeixi, i que alhora persegueix Ocho Lunas.  
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Tot i que per la naturalesa del projecte vàrem decidir focalitzar-nos en la comunitat 

femenina, considerem la possibilitat que el dia de demà puguem treballar també amb 

homes i persones no binaries. 

  

 Facilitar la Comunicació 

Per altra banda la comunicació, considerem que és un punt clau a treballar en el 

projecte. A Ocho lunas pretenem crear espais on puguem naturalitzar l'expressió i la 

comunicació de cada dona a nivell individual i també a nivell col·lectiu. Considerem 

que és bàsic aprendre a comunicar-se amb un mateix per saber i aprendre a comunicar-

te amb l'entorn. També volem utilitzar aquests espais per prendre consciència del poder 

que té el llenguatge i de com l'utilitzem a favor i en contra nostra en accions quotidianes 

que duem a terme en el nostre dia a dia. Pensem que la societat requereix d'un 

replantejament global, necessitem comprendre la importància del llenguatge, l'expressió 

i la comunicació, perquè cada ésser pugui saber, identificar i expressar què és el que vol 

i el que no vol, el que li agrada o el que no li agrada i el que sent. 

 

 Ampliar i compartir Coneixement 

Per altra banda el coneixement és un altre punt clau del projecte. Creiem fermament que 

la informació, l'aprenentatge, i el coneixement generen saviesa i alhora ens empoderen a 

prendre les decisions que conformen la nostra vida com a dones en una societat com en 

la que vivim. Només des del coneixement compartit pot succeir la transformació social 

que precisa el món en l'actualitat, a partir de l’esperit crític des del qual pretén treballar 

Ocho Lunas. És per això que sens dubte un dels punts forts del projecte des del principi 

vàrem saber que seria compartir, generar i transmetre coneixement com a eina 

d'empoderament femení i social. 

 

 Assolir major Benestar i salut física, emocional, mental 

I per últim, cal fer referència a la finalitat per la qual pretenem treballar i és per obtenir 

un millor benestar emocional, físic i psíquic. Els espais que es creen i generen a Ocho 
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Lunas persegueixen un increment en el benestar holístic de la persona, creiem 

fermament que si es treballen tots els ítems o principis bàsics– i que detallarem a 

continuació- s'obriran espais per a la comunicació, es generarà i transmetrà coneixement 

i tot això es farà des de la comunitat, hi haurà un increment del benestar emocional, físic 

i psíquic de la persona. Fet pel qual pretenem treballar en cada acció que duem a terme 

dins del projecte. 

 

2.1.2 Principis bàsics que sustenten els eixos. 

Un cop clars els eixos del projecte m’agradaria esmentar i profunditzar en els principis 

bàsics que els sustenten, és a dir les premisses bàsiques a través de les quals assolir 

aquests eixos.  

• Intel·ligència emocional 

Un dels pilars que sosté la base teòrica amb la qual es construeix aquest projecte és la 

intel·ligència emocional. Podríem definir-la com "La habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para 

dirigir los propios pensamientos y acciones"( Salovey y Mayer, 1997, p.10). 

             “La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, 

valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones y  para 

promover crecimiento emocional e intel·lectual”. (Salovey y Mayer ,1997, p.10). 

 

A partir dels estudis de Mayer, Salovey i Caruso, (2000) i Mayer i Salovey, (1997 i 

2007) vaig dissenyar una formulació que estructura la Intel·ligència emocional en 

quatre branques diferenciades aplicades a aquest projecte. 
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• Percepció emocional 

En aquesta fase les emocions són percebudes, identificades i expressades. Inclou la 

capacitat per expressar les emocions adequadament i també la capacitat de diferenciar 

entre expressions precises i imprecises, honestes o deshonestes. A les trobades d'Ocho 

Lunas treballarem aquest aspecte a través de cercles i debats, també a través de la dansa 

i el moviment conscient que són dos recursos que fan aflorar les emocions i ens deixen 

el camí obert per poder parlar d'elles i començar així, l'itinerari cap a identificar-les. El 

que pretenem crear en aquest projecte és un espai confortable on les dones que hi 

assisteixen puguin conéixer diferents maneres de percebre i expressar les seves 

emocions, per així aconseguir identificar-les i prendre consciència sobre aquestes.  

 

• Facilitació emocional del pensament 

Totes les emocions que sentim entren directament al sistema cognitiu com senyals que 

influencien la cognició. L'estat d'ànim canvia la perspectiva de l'individu, per exemple 

un estat d’ànim baix pot fer que canviem la nostra perspectiva de l'optimisme al 

pessimisme. Aquest projecte té en compte l’impacte que té assolir un estat emocional sa 

envers la nostra salut. Quan parlo d’estat emocional sa em refereixo a una bona 

capacitat de gestió emocional que farà que generem memòria emocional  positiva 

(Timoneda, 2019). Aquesta memòria emocional tindrà el seu origen en les noves 

connexions que el cervell haurà creat, i alhora, aquestes connexions faran que 

s’incrementi el benestar emocional i també el benestar físic. 

 

• Comprensió emocional 

Creiem que és bàsic entendre i analitzar les emocions, saber reconèixer-les i 

comprendre el poder del llenguatge cap a aquestes emocions. Això passa per ser 

conscient d’aquestes emocions per així poder interpretar-les. Ocho Lunas pretén obrir 

espais on poder parlar obertament dels nostres sentiments i emocions i tot el que 

aquestes ens generen. Tanmateix aprofitarem les trobades per adquirir consciència sobre 

de quina manera aquests sentiments i  emocions tenen incidència directa sobre el nostre 

benestar a nivell holístic. El que pretenem és acompanyar a les dones en el procés de 
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comprendre quines son les seves emocions, normalitzar-les i naturalitzar-les  i oferir un 

acompanyament també i, sobretot en el procés d’entendre quin és l’impacte que 

aquestes emocions tenen sobre el seu benestar, per adquirir consciència i que puguin 

empoderar-se a obrir-se encara més i a treballar aquestes emocions.  

 

• Regulació emocional 

L'habilitat per a regular i gestionar les emocions en una mateixa ens sembla fonamental, 

tanmateix com assolir la capacitat per a mitigar les emocions negatives i potenciar les 

positives sense reprimir la informació que transmeten. A les trobades d'Ocho Lunas 

pretenem acompanyar aquestes dones, donar-los suport i orientar-les perquè puguin 

aprendre com regular les seves emocions per així promoure el propi autoconeixement i 

auto-transformació. Pretenem oferir acompanyament guiat a les dones perquè puguin 

identificar les seves emocions, descobrir eines i recursos per a gestionar-les i tanmateix 

on se sentin lliures de parlar sobre elles, i sobre de quina manera els afecten. A Ocho 

Lunas volem aconseguir que parlar de les emocions es torni quelcom natural, i orgànic 

en elles  i es transformi així el parlar, en una manera d’exterioritzar i alhora sanar 

l'emoció en si mateixa. 

Com a conclusió en aquest apartat d’intel·ligència emocional m’agradaria esmentar que 

el nostre principal objectiu, és doncs, oferir a les dones un acompanyament guiat,           

-nodrint-nos de l’orientació pedagògica- i acompanyar-les en el procés de detectar i 

identificar quines son les seves emocions, quines d’elles necessiten una atenció o un 

treball especial, quines les estan frenant en el seu procés d’autoconeixement i donar-los 

tot el suport perquè puguin expressar-les sense tabús, vergonya, o pudor. Entenent 

l’expressió d’aquestes com una via per acceptar-les i alliberar-se del que aquestes els hi 

generen.   

 

• El cos com a temple 

Segons Blanco (2009), el cos, en l'expressió corporal, podríem definir-lo com 

“l'instrument de comunicació humana que quotidianament entra en contacte amb el 

medi i els altres” (p.17). Santiago (1985) menciona l'expressió corporal com “l'espai on 
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l'home es manifesta amb sí mateix, amb els altres i amb el món que l'envolta” (p.15). 

Partint d'aquesta base, compartiré en aquest treball, un concepte que a les trobades ens 

agradaria implementar: És el d'entendre el cos com a propi temple. És a dir, un lloc de 

culte i de veneració. El nostre cos és casa nostra, és el nostre vehicle. Ell ens porta d'un 

lloc a l'altre, ens fa sentir i ens permet seguir vivint, per tant, trobo fonamental reeducar-

nos en aquest aspecte, i aprendre a conèixer-lo, estimar-lo i cuidar-lo com es mereix i 

necessita. D'aquesta manera entrarem en contacte amb ell d'una manera més profunda, 

aprendrem a conèixer-lo i, per tant, podrem expressar-nos a través d'ell amb més 

consciència. És per això que a les trobades, l'honrarem com si fos el nostre temple, 

aprendrem a habitar-lo com si fos casa nostra, treballarem plegades a partir del diàleg i 

la vivència per acceptar-lo i estimar-lo des del cor a través de les dinàmiques que durem 

a terme, i ens enfocarem en respectar cada racó que el conforma. 

 

• Dansar per expressar-nos i guarir 

Aymerich, citada per Farreny ( 2001), va dir: "El ser humano es siempre expresión: Su 

gesto, su voz, su mirada, su sonrisa... incluso su silencio y su inmovilidad traducen 

alguno de los múltiples contenidos de su mundo interior" (p.34) 

Stokoe Schachter (1994) també van fer referència al fet que “s'ha de prendre 

consciència del cos i aconseguir una progressiva però sòlida sensibilització. Aprendre a 

utilitzar-lo des de la motricitat i també aprendre a expressar-nos a través de la seva 

capacitat creadora per a aconseguir exterioritzar idees i sentiments”. (p.75). Als espais 

d'Ocho Lunas entenem la dansa com el medi que ens permet desenvolupar-nos, 

comunicar-nos i dialogar amb nosaltres mateixes i amb el món en el qual vivim. És per 

això que sempre, en cada trobada hi haurà un apartat de moviment, on cada dona podrà 

viure la seva pròpia experiència a través de la dansa i de la sinergia que es crea entre el 

seu propi cos, les seves emocions i les altres dones. 

De fet, des del projecte tenim molt present que l'expressió corporal és el vehicle perfecte 

per transmetre tot el que guardem a dins i que, en molts casos, tenim enquistat des de fa 

anys. L'expressió a través de la dansa ens permet exterioritzar els nostres pensaments, 

sentiments i emocions a través del nostre motor de moviment principal, que és el cos. A 

més a més ens permeten fer-ho sense haver d'utilitzar paraules. L'expressió mitjançant el 
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cos està molt més present del que creiem en les nostres vides, i és que des del primer 

minut de la nostra vida ens està permetent comunicar-nos. 

Darwin, en el seu llibre "La expresión de las emociones en los animales y el hombre", 

defensa que l'expressió de les nostres emocions és innata i universal i que aquestes són 

producte de l'evolució. A més assenyala que l'expressió de les emocions com la ràbia, la 

tristesa o el fàstic no són únicament humanes, sinó que són compartides amb altres 

animals ( Fernández, 2009). És per això que des d’aquest projecte pretenem oferir 

espais on expressar mitjançant el cos, totes les emocions que se sentin, inclús les que 

han estat oprimides o vetades socialment des de fa anys. Creiem que és essencial 

comprendre la importància de saber utilitzar el cos com a eina d’expressió, i així ho 

potenciarem a les trobades a través de la pràctica del moviment.  

 

• Moviment conscient 

Contínuament i des de petites, les persones realitzem moviments amb el nostre propi 

cos, moviments que es tornen inconscients i que perpetuem fins la resta dels nostres dies 

passant completament desapercebuts. A les trobades d'Ocho Lunas practicarem 

precisament el contrari: el moviment conscient. Abardía (2014) ens explica que quan 

posem tota la nostra atenció als nostres moviments passa quelcom molt especial, 

revelador i molt important, i és que entrem en contacte amb nosaltres mateixos però a 

un nivell de profunditat molt més elevat. Això és el que denominem Moviment 

conscient i és que succeeix una connexió directa amb la nostra essència i intuïció, i a 

partir d'aquí és quan podem sentir-nos part de l'aquí, i l'ara, quelcom que ens aporta una 

perspectiva balsàmica envers el món, al propi cos i al benestar d'aquests. Doncs bé, des 

del projecte pretenem treballar a partir d’aquest principi, i aplicar-lo no només a les 

trobades sinó a la nostra vida quotidiana. És a dir, creiem que aplicar el moviment 

conscient en tots els actes que realitzem – com per exemple respirar, menjar, dutxar-nos, 

cuinar o rentar-nos les dents- ens aporta una sensació de consciència que ens fa sentir 

presents, i aquesta sensació, ens vincula directament amb el moment que estem vivint i 

amb el. nostre cos. L’acte conscient envers al cos i al moment present ens aporta 

tranquil·litat, calma, pau interior i un més alt nivell de benestar. 
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• Meditar per sentir-nos presents – Mindfulness  

"Asentar las bases de la función reflexiva mediante la práctica del 

Mindfulness sería una inversión educativa inteligente y 

duradera en la prevención en materia de bienestar fisiológico, 

mental y emocional". 

 (Siegel, 2004, p.37) 

 

La pràctica meditativa busca estar present. El que nosaltres entenem com ser conscient 

del moment present, l'aquí i l'ara, d'aquest terme també n'hi podem dir Mindfulness. 

Mindfulness és un terme que prové d'Orient i ha estat traduït a l'anglès. Es fa servir per 

traduir el terme pali "Sati" (paraula en llengua Pali) que denota consciència, atenció i 

record ( Siegel, 2004) 

Alguns autors ens expliquen que en la doctrina Budista, Sati és el sèptim factor de 

Noble Òctuple, que és considerat com la via que porta a la fi del patiment. Els elements 

d'Òctuple es subdivideixen en tres categories: Saviesa, conducta ètica i entrenament de 

la ment. Sati és dins la categoria d'entrenament de la ment i fa referència a estar present 

i a adquirir la consciència correcte del moment. (Parra, Montañés y Bartolomé, 2012). 

 

• La música com a teràpia 

La música és un element viu i existent des de fa segles. Quan escoltem música, cantem 

o toquem algun instrument la nostra xarxa de neurones s'amplia amb una sèrie de 

connexions úniques. Aquest processament neurocognitiu de la música suposa una 

interacció de múltiples funcions neuropsicològiques i emocionals que actuen de forma 

paral·lela ( Vallejo, 2015). 

Ruano (2004) destaca en la seva Tesi Doctoral i citant a Dalcroze, que “la música és un 

instrument que permet arribar a totes les arts”. La considera com “una espècie de 

"Solfeig-corporal-musical"”, que ens permet observar les manifestacions físiques i 

psíquiques de les persones “(p.23). En aquest projecte entenem la música com a 

quelcom que genera emoció, i provoca sentiments que a vegades ni tant sols sabem d'on 
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provenen però que tenen una incidència directa – segons el que hem pogut observar i 

experimentar en primera persona- en la pròpia percepció i inclús en el comportament de 

cadascú. A les trobades d’Ocho Lunas pretenem crear dinàmiques a través de la música 

que ajudin a l'apertura emocional de les dones que acudeixin als encontres. 

Personalment, utilitzant aquesta eina he viscut i presenciat coses realment meravelloses 

i reveladores en matèria emocional. He plorat, s’han desbloquejat emocions a dins meu, 

i m’he sentit alliberada després d’escoltar una peça i moure el meu cos.  

És per això que aprofitant la música com a motor generador d'emocions, l'utilitzarem 

intencionalment com a eina d'autoconeixement  i connexió amb els altres, amb l'entorn i 

amb el món. El poeta romà Horaci, ja ho deia que "l'art hauria d'agradar i instruir en 

igual mesura"(Díaz, 2016). 

 

• Mirar-nos als ulls 

Segons Parejo (1995) "Se dice que la mirada es lo más expresivo y comunicativo de los 

seres humanos. El mirar dice mucho y de diferentes maneras, y por supuesto, tiene una 

enorme carga emocional"(p.51). 

Seguint les premisses de Parejo, una de les eines que utilitzarem als tallers és la de 

mirar-nos als ulls. Històricament no estem acostumades a veure'ns amb la mirada fixa 

en l'altra. Ens incomoda, ens podem fins i tot arribar a sentir despullades. Doncs bé, a 

Ocho Lunas, creiem que mirar-nos als ulls entre dones ens allibera, alhora que ens 

desprèn de la sensació que carreguem des de fa molt temps de que "Les dones som 

competència". Quan mires a una dona als ulls, t'adones de la seva naturalesa, li 

entregues tota la teva confiança i amor i això és una mostra d'autoconeixement i 

expansió. Tanmateix també aprens a mostrar-te des de la teva profunditat, perquè mirar 

als ulls algú i aguantar la mirada no és fàcil. 

Per nosaltres és bàsic que en totes les dinàmiques que hi caben en el projecte, siguin les 

que siguin, hi hagi un treball de mirar-nos als ulls profundament. 
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3. EQUIP -  QUI SOM? 

A partir d'escoltar la meva intuïció i deixar-me guiar pel que ella em deia – que la 

necessitat era veraç i que el projecte podia funcionar-, vaig començar a buscar estudis i 

altres projectes que s'estaven duent a terme que tinguessin un caire similar. Basant-me 

en tots aquests precedents i en la meva estreta relació amb la pedagogia, vaig rebre 

l’empenta que necessitava per a començar a dissenyar quina forma podia agafar el 

projecte. Però l’equip d'Ocho Lunas no sóc jo, sinó una “taula de tres potes”  

Quan vaig tenir més o menys clara de quina manera volia dur a terme el projecte, vaig 

trobar a dues persones amb moltes ganes de compartir idees, experiència i pràctiques 

plegades. Dues persones que compartien juntament amb mi la idea d'una necessitat 

efervescent de crear aquests espais com els que pretenia oferir Ocho Lunas. 

Compartíem les raons, les ganes i la iniciativa que calia per a començar a treballar com 

un bloc. Així que vam posar-nos a treballar llavors, ara ja fa un any, i fins ara. 

Elles són la Mireia i la Sandra. Les tres formem un equip multidisciplinari compost pels 

respectius estudis cursats i per la diferent trajectòria vital de cadascuna que ha fet que 

acumulem unes vivències tan diverses com enriquidores i que aconsegueix que ens 

nodrim entre nosaltres i tanmateix al projecte. La Mireia és estudiant de biogenètica, 

professora de ioga i meditació , apassionada de la cuina vegetariana i amant de les 

plantes. La Sandra va estudiar audiovisuals, ha viscut 4 anys a l'Índia, la qual cosa la va 

endinsar dins la cultura i la religió hindú, amant de l'Ayurveda ( medicina tradicional de 

l'Índia) i practicant des de fa anys de meditació. I Jo, a punt d'acabar pedagogia, 

estudiant d'alimentació i massatge Ayurvèdic, practicant de meditació i ball, i 

apassionada de la naturalesa i la muntanya. M’agradaria destacar també la importància 

de la vessant pedagògica pel que fa el meu paper dins el projecte:  Per part meva i des 

del principi he sigut la responsable de dissenyar i supervisar el projecte, i això ha sigut 

possible gràcies a les habilitats organitzatives i de gestió que he adquirit al llarg 

d’aquests quatre anys de carrera, tanmateix com les actituds i aptituds que he adquirit i 

que duc intrínseques en mi i la visió i perspectiva que m’ha aportat el fet d’estudiar una 

ciència com és la Pedagogia. Tot això m’ha permès materialitzar quelcom que va 

començar com una idea simple, i que al final s’ha transformat en un projecte amb cara i 

ulls que està en funcionament des de fa un any.  
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Les tres ens compenetrem, compartim la idea de dur a terme un lideratge horitzontal, 

actuem com a bloc, respectant les nostres diferències i entenent-les com a motor de 

propulsió al canvi i a la millora del projecte, -emprant la resiliència que tant he estudiat i 

practicat en aquesta carrera-. Precisament per això vam decidir engegar juntes el 

projecte. És cert que jo tenia força clara la idea i em disposava a començar-ho sola, però 

elles van aparèixer i, de seguida, vam entendre quant d’enriquidor seria compartir 

aquest projecte entre les tres. Cadascuna aporta quelcom diferent i necessari a l'altra, els 

diferents punts de vista que tenim ens donen qualitat a l'hora de dur a terme les 

pràctiques en qualsevol bloc del projecte i també a l'hora de prendre decisions. És 

plenament enriquidor comptar amb un equip de tres, ens resulta senzill trobar l'equilibri, 

ens escoltem, respectem i tenim en compte sempre, i aquesta és una fórmula que ens 

funciona i ens fa sentir a gust treballant. 

Les tres hem estudiat també processos similars pel que fa als cicles vitals i la relació: 

Natura-Feminitat, per comprendre la sincronia que existeix entre els processos que 

succeeixen orgànicament a la naturalesa i els que es produeixen de la mateixa manera 

dins el cos humà. Ens enriquim mútuament i sens dubte és un regal poder compartir 

aquest projecte des del principi. És per això, perquè el projecte és fruit d’un treball 

professional en equip i gestat en i per a la mateixa pràctica, que la metodologia en la que 

ens basarem serà la recerca-acció.   

 

4. RECERCA-ACCIÓ. 

En aquest apartat presento les fases que s’han dut a terme en la recerca acció d’aquest 

projecte des del començament. A continuació pretenc detallar-les per explicar de quina 

manera s’ha construït el projecte des del principi. He dividit les fases en una introducció 

prèvia a la planificació per entendre quin és el context, el col·lectiu al qual va dirigit el 

projecte i de quina manera vàrem detectar les necessitats per les quals treballem. També 

detallaré la fase de planificació del projecte, introduiré les accions que es duen a terme i 

dedicaré un apartat per a parlar de l’observació que hem anat fent al llarg d’aquest any 

que fa que dura el projecte, i per últim faré referència a la reflexió grupal i personal 

sobre aquest, on esmentaré quina ha estat la reflexió final i introduiré les propostes fetes 

de cara a aquest proper any.  
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La investigació-acció és una metodologia que prové del paradigma 

sociocrític i té com a objectiu promulgar el canvi social, és a dir canviar 

la realitat en la que vivim  

(Timoneda, 2019).  

Segons Latorre (2003) “La investigación-Acción se puede considerar como un término 

genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar 

el sistema educativo y social” (p.22). A Ocho Lunas pretenem generar un canvi social, a 

petita i perquè no, a gran escala. Creiem fermament que a partir de les accions que duem 

a terme i els espais que creem es poden generar i es generen canvis en les dones que 

venen i els gaudeixen. Canvis emocionals que tenen un impacte directe en la relació que 

té la dona amb sí mateixa i amb el seu entorn.  

Latorre (2003) també esmenta que “ El propósito fundamental de la investigación-

acción es cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran. La 

investigación acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los 

discursos.” (p.27). Generar un canvi social implica fer una investigació prèvia de quines 

necessitats hem detectat, nosaltres així ho vàrem fer abans de començar amb aquest 

projecte. Com a dones vam detectar una necessitat fervent de crear espais de comunitat, 

on construir i compartir coneixement i aprendre a comunicar-nos per a obtenir un millor 

benestar holístic. Això, creiem que té un impacte directe en la societat. Les persones que 

són més conscients de si mateixes i els seus processos, se senten més plenes i es 

comuniquen amb l’entorn de manera més fluida, contribueixen a crear un altre tipus de 

societat. Una societat més igualitària, més equitativa i amb valors més sòlids. Pensem 

que perseguir el canvi a nivell individual no té sentit si no és també per a contribuir al 

canvi social, i aquest és també un dels motius pels quals ens acollim a aquesta 

metodologia.  

Ho fem de manera comunitària, des de l’observació participant, és a dir, a les trobades 

juguem el mateix paper que qualsevol de les altres dones, amb l’afegit que guiem 

l’encontre, com esmenta Lomax (1990) “La investigación –acción trata de buscar una 

mejora a través de la intervención” (p.26). Una definició que també fa referència a la 

naturalesa participativa i el caràcter col·laboratiu de la investigació-acció -i que justifica 

el perquè ens acollim a aquesta metodologia- l’explica Kemmis (1988):“La 

investigación-acción es una investigación sobre la práctica [...] Los agentes 
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involucrados en el proceso de investigación son participantes iguales y deben implicarse 

en cada una de las fases de la investigación. La implicación es de tipo colaborativo y 

permite a todos los que participan ser socios de la comunicación en términos de 

igualdad”. (p.132) 

Com he dit abans, per aquests motius vam escollir la recerca-acció com a metodologia, 

perquè ens permet incidir en una realitat social a la qual nosaltres li’n trobem una 

necessitat fervent de canvi. I ens permet fer-ho des de dins, participant en la pròpia 

metodologia, que alhora és el que promulguem en aquest projecte, treballar en 

comunitat.  

 

No hay duda de que hay una evolución acelerada. Hoy día, se dice que 

en el mundo todo cambia, excepto el cambio [...] Hay que abrir el centro 

a la comunidad. Hoy día cuando hablamos del proyecto educativo, se 

debería hablar de proyecto educativo comunitario. 

Imbernón, F. (2006)  

4.1. Consideracions prèvies a la Planificació 

L'apartat de planificació té com a objectiu esmentar a partir de quins eixos vàrem 

planificar el projecte .Constarà d’una explicació d’aquests quatre eixos que conformen 

el projecte i els relacionaré amb cadascun dels seus objectius. Els eixos escollits són els 

següents: Crear comunitat, Construir i compartir coneixement, afavorir la comunicació i 

assolir un major nivell de benestar holístic.  Abans però, considero que cal tenir en 

compte tres ítems previs a la planificació i és la detecció de necessitats,  el col·lectiu 

amb el qual treballem i el context, detallats tots tres a continuació.  

Detecció de necessitats 

Es va partir de la detecció de la necessitat de crear espais per a dones on poder recuperar 

el sentit de comunitat, compartir coneixement, afavorir la comunicació i millorar el 

benestar físic, psíquic i emocional d'aquestes. Partíem de zero, amb cap experiència més 

que la viscuda quan nosaltres mateixes havíem assistit alguna vegada a algun cercle de 

dones. D'aquestes trobades n'havíem tret la certesa que en el nostre cas havien estat 

encontres profundament alquímics, però és clar, no teníem la seguretat que nosaltres 
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poguéssim dur-ho a la pràctica, o que funcionés. Per tant, vàrem decidir convertir la 

idea que havia sorgit a partir de la detecció d’aquesta necessitat en quelcom científic 

aplicant un mètode de recerca com és la recerca acció. Teníem la idea i la necessitat per 

la qual volíem treballar, però ens calia rigorositat, així doncs vam partir del paradigma 

sociocrític per a començar a donar forma al projecte. 

 

Col·lectiu amb el qual treballem 

Juntes vam decidir treballar amb el col·lectiu de dones, i no perquè no creiem que s'hagi 

de treballar conjuntament, homes, dones i persones no binàries, sinó perquè per la 

naturalesa del projecte vàrem decidir treballar amb el col·lectiu femení. Com a dones 

vàrem definir: Tota persona que se senti dona. Les tres sabem i tenim en compte que 

aquí existeix un llarg debat on podríem incidir molt més sobre el tema: "què és ser 

dona". Nosaltres entenem com a dona a tota persona que senti en el seu interior que 

s'identifica com a tal –tenint en compte dins d'aquest, la raó biològica i els patrons i 

constructes socials-. Aquesta és l'única premissa del projecte, treballar amb aquest 

col·lectiu, tenint en compte i englobant-hi totes les franges d'edat. 

Context  

També tenim en compte que el projecte es troba en un context occidental i Europeu, i 

per tant privilegiat. La nostra idea des d'un principi va ser obrir al projecte el més 

possible per poder compartir i nodrir-nos d'aquests espais amb dones de diferents 

procedències, edats, i nivells adquisitius. Avui dia però, seguim revisant el projecte per 

arribar a totes i cadascuna d'aquestes dones, perquè hi ha aspectes culturals i socials que 

està clar que no faciliten establir un vincle entre totes nosaltres, i per això hem de seguir 

buscant la manera de crear llaços connectors que ens permetin compartir espais dins 

d’aquest projecte comunitari. 
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4.2 Planificació 

En base a les necessitats plantejades – els quatre eixos que vam establir-  vam començar 

a planificar el projecte. A continuació presento una explicació de cada un dels quatre 

eixos amb el seu respectiu objectiu, explicant què és el que busca, què es necessita i 

l'activitat que s'hi engloba i que acabarà en una o varies accions determinades.             

Els quatre eixos son: 

 

1. Eix: Crear comunitat 

Objectiu: Desenvolupar sentiment de pertinença amb el grup 

Com ja he dit el sentiment de comunitat ens sembla clau per sentir-nos incloses, 

compreses i sustentades per les dones de la nostra vida – que segons nosaltres són, o 

haurien de ser totes-. Crear espais de comunitat on trobar-nos per compartir i sentir-nos 

part d'un teixit comú, per entendre què és ser dona, amb tot el que això comporta a 

nivell físic, biològic i social. Es necessita doncs crear un espai on les dones puguin 

compartir sentirs, emocions silenciades, compartir també bones pràctiques per a tenir 

cura de nosaltres mateixes, noves idees de pensament que propulsin a la dona a 

conèixer-se i a empoderar-se basant-se en aquest autoconeixement sobre si mateixa. 

Les activitats que vam planificar per aquest eix eren doncs activitats que tenien relació 

amb l'objectiu de desenvolupar un sentiment de pertinença amb el grup i que finalment 

es concretarien en aquest cas en 4 accions que detallarem a l’apartat corresponent a les 

accions i que esmentem a continuació: 

• Trobades del despertar de l'úter 

• Cercles de feminitat 

• Tallers d'Ocho Lunas 

• Trobades en equinoccis i solsticis 

2. Eix: Construir i compartir coneixement 

Objectiu: Compartir i aprendre dels sabers que elles poden oferir 

Per altra banda la informació, el coneixement i la saviesa és un altre punt clau del 

projecte: Els tallers sobre temes concrets que a les dones ens interessen però que en un 



 
 

23 
 

entorn corrent no en parlem. Vam trobar molt important poder propulsar espais on 

poguéssim aprendre coses que per a nosaltres són importants per la nostra vida 

quotidiana i que no hi tenen cabuda en el nostre dia a dia en una societat patriarcal on el 

capitalisme ha abolit i desvaloritzat tot el que no produeix un valor econòmic. Així 

doncs, des d'Ocho Lunas creiem que el coneixement i la informació ens donen ales per a 

poder decidir per nosaltres mateixes i creiem que és bàsic crear espais per compartir 

aquest coneixement entre nosaltres per nodrir-nos, enriquir-nos i seguir creixent. 

L'activitat que vàrem plantejar és, doncs, una activitat relacionada amb l'objectiu de 

compartir i aprendre dels sabers que les pròpies noies poden oferir, per crear així una 

xarxa de compartició de coneixement, aquesta activitat es concretaria en l'acció dels 

Tallers d'Ocho Lunas. 

3. Eix: Afavorir la comunicació 

Objectiu: Incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i amb l'entorn 

Per altra banda la comunicació és un pilar fonamental a treballar sí o sí a les trobades. 

Les dones hem estat silenciades durant molts anys i oprimides per un sistema patriarcal 

que no ha afavorit a la lliure expressió, ni en homes ni en dones per tant, vam creure que 

utilitzar els espais d'Ocho Lunas per donar corda a la comunicació de cada dona 

individualment i en comunitat era un punt clau en el projecte: Treballar per primer 

aprendre a comunicar-te amb tu mateixa, comprendre el poder del llenguatge i què et 

dius a tu mateixa cada dia de la teva vida, i llavors trobar recursos i eines per transmetre 

tot això a l'altra, i d'aquí reconèixer el teu poder i la teva força per expressar-ho a la 

societat. És a dir, treballar i potenciar la comunicació amb tu mateixa, per poder 

comunicar-te amb la resta de persones del teu entorn. 

Les activitats que vàrem planificar per aquest eix eren doncs activitats relacionades amb 

l'objectiu d'incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i també amb 

l'entorn i es varen concretar en les següents accions:  

• Trobades del despertar de l'úter 

• Cercles de feminitat 

• Tallers d'Ocho Lunas 

• Trobades en equinoccis i solsticis 
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4. Eix: Assolir un major nivell de benestar físic, psíquic i emocional 

Objectiu: Incrementar el benestar holístic de les dones. 

I per últim, tot això el que busca és poder obtenir el millor benestar emocional, físic i 

psíquic. Sentir-te bé amb tu mateixa a tots els nivells és l'eix principal d'Ocho Lunas. 

Aquest projecte defensa que si hi ha comunitat, hi ha comunicació, i hi ha coneixement 

per prendre una decisió hi ha un increment del benestar emocional i aquest ens porta un 

increment del benestar físic, emocional i psíquic i a una millor qualitat de vida. 

Les activitats que vam planificar doncs, les vam relacionar directament amb l'objectiu 

d'incrementar el benestar holístic de les dones, i es van concretar en les següents 

accions: 

• Trobades del despertar de l'úter 

• Cercles de feminitat 

• Tallers d'Ocho Lunas 

• Trobades en equinoccis i solsticis 

 

 

4.3 Acció   

De la planificació, com hem esmentat a l’apartat anterior, en sorgeixen unes actuacions 

que conformen l’apartat de la metodologia anomenada pròpiament “acció”. Tot seguit, 

presentarem  més detalladament les quatre accions que es deriven de la planificació del 

projecte. 

1. Les trobades del despertar del úter  

 

Aquest itinerari consta de 4 trobades a l’any que se celebren  al Juny, Setembre, 

Desembre i Març. 

La durada és de 4 hores cadascuna. 

Hi participem les tres integrants del grup activament.  

Aquesta acció Obeeix a tres dels quatre objectius que pertanyen als seus eixos 

corresponents.  
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Els objectius són: 

 

 Desenvolupar sentiment de pertinença amb el grup. Que obeeix a l’Eix 

de  Crear comunitat 

 Incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i amb l’entorn. 

Que obeeix a l’Eix Afavorir la comunicació 

 Incrementar el benestar holístic de les dones. Que obeeix a l’Eix Assolir 

un major nivell de benestar físic, psíquic i emocional. 

 

Els grups s’obren a principis d’any i allà s’inscriuen les noies que els hi ve de 

gust participar. Un cop el grup està tancat es pot fer una excepció perquè entrin o 

surtin noies noves però la idea és que com a grup es passi per les quatre 

trobades, ja que juntes segueixen un itinerari que les connecta. 

 

En cada trobada d’aquesta es realitzen:  

 

 

 Meditacions al bosc: En les meditacions al bosc busquem recuperar el 

sentiment de pertinença a aquest món i a la naturalesa que el sustenta i ens conforma. 

Pretenem deixar a un costat la ciutat per unes hores i contactar amb la naturalesa per 

accentuar la percepció dels sentits, sentir-nos acollides per la mare terra i fer-ho en 

comunitat ens aporta encara més el sentiment que nosaltres li diem “d’arrelament”, 

que el podríem definir com aquest sentiment que et fa sentir-te en contacte directe 

amb la natura i que desperta en tu les ganes de cuidar-la i sentir-te part d’ella.  

 

 Activitats de reconeixement personal i coneixença amb el grup: En aquestes 

activitats pretenem establir un vincle emocional directe amb nosaltres mateixes i amb 

les nostres companyes. Ho fem a través de diferents músiques i sons, acompanyades 

normalment de la meva veu, on, a través de mirar-nos als ulls en parella, i escoltar-la 

juntament amb la música, les dones entren en un estat de recepció i desbloqueig 

emocional que en moltes ocasions els hi fa aflorar el plor, o el riure, en definitiva, 

l’emoció. Això els hi aporta una alliberació emocional, i una normalització en relació 

a expressar les seves emocions mirant als ulls a una altra dona. És una activitat 
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intensa, on les emocions són a flor de pell i on s’estreteixen els llaços i els vincles 

entre companyes, cosa que facilita les posteriors activitats. 

 

 Dansa i moviment conscient en grup:  

La dansa i el moviment conscient del cos és una part fonamental en les trobades. A 

través del moviment conscient podem connectar amb diverses emocions que es 

troben instal·lades dins nostre, i fer-les aflorar. Ho fem juntes per a buscar una 

sensació de benestar, alliberament i germanor que ens faci sentir segures, fortes i 

properes les unes amb les altres. Cada dona pot experimentar-ho de diferent manera, 

però el cert és que el que hem pogut apreciar per part de les noies que hi participen és 

emoció en estat pur que es manifesta depèn de la persona, el context i la situació 

d'una manera diferent però totes coincideixen en el fet que els hi genera emoció. 

 

• Respiració ovàrica: La respiració Ovàrica és una tècnica que ens permet dibuixar 

mentalment el nostre sistema reproductor femení, fer un recorregut per ell i prendre 

consciència de com sincronitzar la respiració alhora que el visualitzem, això ens 

aporta consciència i tranquil·litat, ja que comprenem on és cada òrgan, i a través 

d'aquesta consciència pretenem tenir més coneixement sobre el nostre cos i viure'ns 

amb més presència, fet fonamental per a sentir-nos en connexió amb el nostre cos, i 

per tant, tenir un més alt nivell de benestar físic, psíquic i emocional. 

 

• Petit taller d'ungüents o olis essencials: En aquest espai aprenem a preparar 

ungüents amb plantes que poden servir-nos per ajudar-nos amb dolències del cos. Ho 

fem amb materials naturals i el fet de fer-ho juntes ens proporciona una sensació de 

comunitat i germanor que és la que persegueix aquest projecte. 

 

• Classes de ioga: Per acabar la trobada fem una classe final de ioga per 

proporcionar l'arrelament necessari a tot el que hem treballat amb anterioritat i una 

meditació final. 
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2. Els cercles Ocho Lunas 

 

Aquesta acció es realitza un cop al mes i té una duració de 2 hores. 

Hi participem les tres integrants del grup activament. 

Aquesta acció Obeeix a tres objectius que pertanyen als seus eixos corresponents. Els 

objectius són: 

 

• Desenvolupar sentiment de pertinença amb el grup. Que obeeix a l'eix de 

Crear comunitat 

 

• Incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i amb l'entorn. Que 

obeeix a l'Eix Afavorir la comunicació 

 

• Incrementar el benestar holístic de les dones. Que obeeix a l'Eix Assolir un 

major nivell de benestar físic, psíquic i emocional. 

 

Els cercles d'Ocho Lunas són espais on s'ofereix una "taula rodona de feminitat". Per 

tant, espais per parlar, debatre, compartir opinions, bones pràctiques, plantejar temes 

tabús, situacions. Tot el que sorgeix als cercles Ocho Lunas és orgànic, natural i 

flueix amb l'energia del moment i de les dones que hi formen part. No hi sol haver 

patrons establerts, només es fixen 2 temes prèviament a través d'un grup de 

Whatsapp que compartim, allà entre totes plantegem dos temes que ens serviran d'eix 

per començar a debatre i compartir. 

 

3. Tallers Ocho Lunas 

 

Aquesta acció se celebra cada 4 mesos i té una duració de 4 hores. 

Hi participem les tres integrants del grup activament. 

Aquesta acció Obeeix als quatre objectius que pertanyen als seus eixos 

corresponents. Els objectius són: 

 

• Desenvolupar sentiment de pertinença amb el grup. Que obeeix a l'eix de 

Crear comunitat 
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• Compartir i aprendre dels sabers que elles poden oferir. Que obeeix a l'Eix 

de Construir i compartir coneixement 

 

• Incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i amb l'entorn. Que 

obeeix a l'Eix Afavorir la comunicació 

 

• Incrementar el benestar holístic de les dones. Que obeeix a l'Eix Assolir un 

major nivell de benestar físic, psíquic i emocional. 

 

Els tallers d'Ocho Lunas se celebren cada 4 mesos, solen tenir una temàtica concreta 

escollida i presentada per les membres d'Ocho Lunas. La finalitat d'aquests tallers és 

ampliar, construir i compartir coneixement i per tant expandir saviesa. La idea és 

vincular els temes dels tallers amb la naturalesa. En aquest cas, no impartim nosaltres 

tots els tallers, sinó que és una oportunitat perquè les dones que assisteixen a aquests 

puguin formar-ne part d'una manera directa. Així doncs, són elles que decidint-ho 

prèviament es preparen el taller basat en algun coneixement que tinguin i que vulguin 

compartir. De fet, aquest és el sentit d'aquest projecte, obrir espais perquè totes 

puguem expressar, transmetre, gaudir i compartir juntes coneixement, entre d'altres. 

 

Les temàtiques per als tallers seran: 

 

• Cosmètica ayurvèdica 

• Ioga restauratiu 

• Respiració ovàrica 

• Gemmoteràpia 

• Taller d'espelmes naturals i sense tòxics 

 

4. Trobades a la Natura cada canvi d'estació. Celebracions de solsticis i 

equinoccis. 

 

Aquesta acció es realitza 4 cops l'any, en cada solstici i equinocci. 

Hi participem les tres integrants del grup activament. 

Aquesta acció Obeeix a tres objectius que pertanyen als seus eixos corresponents.  
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Els objectius són: 

 

• Desenvolupar sentiment de pertinença amb el grup. Que obeeix a l'eix de 

Crear comunitat 

 

• Incrementar el nivell de comunicació amb elles mateixes i amb l'entorn. Que 

obeeix a l'Eix Afavorir la comunicació 

 

• Incrementar el benestar holístic de les dones. Que obeeix a l'Eix Assolir un 

major nivell de benestar físic, psíquic i emocional. 

 

Un dels eixos principals del projecte és el vincle existent entre els ritmes de la 

naturalesa i els propis ritmes femenins. És per això que cada canvi d'estació fem una 

trobada on conèixer quines són les sinergies de cada estació, com afecten els canvis 

de cadascuna en totes nosaltres i com aprofitar el que succeeix a fora per potenciar 

tot el que tenim a dins. Cada trobada és diferent, només hi ha una premissa i és que 

es donin a la natura, faci el temps que faci, es tracta d'aprofitar el clima per a 

aprendre, compartir, experimentar i explorar els ritmes de cada estació. 

En les trobades Hi ha cants, exploració del bosc, anàlisi de plantes i flors que podem 

trobar al perímetre, meditació guiada i en cada cas, sorgeixen dinàmiques o activitats 

noves i adaptades al dia, i que orgànicament es donen en funció de com es troba el 

grup. 

La finalitat és comprendre el vincle que existeix entre els nostres processos naturals i 

els que es donen a la naturalesa, i en cada canvi d'estació és una oportunitat perfecte 

per treballar-ho. Explorar les plantes i flors que ens poden acompanyar en aquest 

procés, connectar entre nosaltres en un entorn natural i sentir la sinergia entre 

ambdós. 

 

4.4 Observació i reflexió 

En aquest apartat he redactat l'observació juntament amb la reflexió pel vincle directe 

que penso, tenen l'una amb l'altra i perquè així és com ho hem fet les integrants d'Ocho 

Lunas al llarg d'aquest any. 
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Per realitzar l'observació a accions , ho hem fet i ho fem a través d'observació 

participant, a part ens reunim una vegada al mes per a comentar què és el que ha succeït 

a les trobades, què és el que hem observat, els punts que pensem que podem millorar de 

cada acció, compartir idees tanmateix com  valorar com avança el projecte i revisar si 

aquest concorda amb la planificació establerta prèviament. 

 

Acció 1 – El Despertar de l'Úter 

L'acció 1 l'hem realitzat 4 vegades en un any, i per tant hem realitzat quatre revisions, 

així i tot aquí he detallat la primera revisió en particular i he agrupat la segona, tercera i 

quarta perquè la similitud en l'observació en aquestes tres últimes és notable. 

 

1a Revisió 

En la primera revisió que hem fet hem pogut observar com en relació amb crear 

comunitat, al final de l'acció les dones s'han sentit més vinculades les unes amb les 

altres. Hem observat mirades de complicitat, riures, hi ha hagut plors per part de gairebé 

totes les dones - en aquest cas 12- hem compartit els nostres sentiments i emocions 

sobre la trobada i totes les dones han manifestat la inquietud de tornar a celebrar una 

trobada aviat. També hem observat incomoditat en moltes situacions – com per exemple 

quan ens miràvem directament als ulls-, però és aquesta mateixa incomoditat la que ens 

confirma que estem sortint de la nostra zona de confort. 

Per tant, hem observat que el que s'ha aconseguit realitzant l'acció 1 quadra amb el que 

vàrem planificar. Considerem que a partir d'aquesta acció s'ha creat comunitat, i les 

dones senten aquest grup com un grup de dones al qual acudir i del que nodrir-se, 

sentint-se'n part i comptar les unes amb les altres a partir d'aquest moment. : “Avui he 

entès encara més què és ser dona, i on està la meva força. M’he sentit a casa perquè us 

he sentit casa meva,  i alhora he estat més en mi que mai” ens ha explicat la Clara, una 

de les noies que assisteix a les trobades. 

En aquesta primera acció hem fet un recés de 20 minuts i això ha originat que l'energia 

del moment es perdés, portant a algunes dones a relaxar-se i més tard els ha costat 

tornar a connectar. 
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Com a proposta per la pròxima acció hem establert suprimir aquest recés i fer-lo al final 

de tot, per a tancar la trobada i compartir plegades sensacions d'una manera més distesa. 

També hem decidit que no volem canviar res ni establir prèviament fer-ho diferent, 

entenem que cada trobada és dinàmica i s'adapta a les dones que hi acudeixen, al 

moment que vivim i al context de cadascuna de nosaltres. 

2a, 3a i 4a Revisió 

En aquest cas descric la segona, tercera i quarta revisió de manera conjunta perquè les 

observacions van ser molt similars, de fet no vam observar res extraordinari a part del 

que detallaré a continuació. 

En la segona , tercera i quarta revisió hem pogut observar que les dones cada vegada se 

senten més properes, segueixen incrementant el seu vincle, comunicant-se també fora de 

les trobades. Hem pogut observar com algunes dones que assisteixen a les trobades 

s'han animat a prendre decisions referents a la seva feina, la parella, la vida professional 

i personal i ho han fet arran de poder expressar-se als cercles i poder compartir-ho amb 

les dones que hi assisteixen. És per això que pensem i sentim que aquesta acció en les 

seves quatre trobades ha ajudat a crear comunitat entre les dones assistents, s'han 

generat vincles emocional-afectius entre elles, s'ha generat un sentiment de pertinença al 

grup meravellós, tanmateix les dones han incrementat el nivell de comunicació amb 

elles mateixes i amb l'entorn, i també canviat la seva manera de relacionar-se individual 

i col·lectivament. En general hem pogut observar com trobada a trobada el benestar 

d'aquestes ha incrementat, emocionalment se senten lliures d'expressar-se, físicament 

han pres decisions que tenen relació amb els seus hàbits i pràctiques diàries, i això ha 

generat una millora i un increment en el benestar físic, en definitiva, se les veu i se les 

sent amb un major nivell de benestar. 

 

Acció 2 – Els Cercles 

Hem dut a terme deu cercles al llarg de l'any. I per tant ens hem reunit per valorar  

l'observació i posterior reflexió d'aquest, deu dies. A continuació adjunto les següents 

valoracions recollides des de la primera trobada del cercle fins la sisena, ja que les 

observacions van ser molt semblants. Seguidament el que vàrem observar en la setena i 
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per últim una última explicació del que vam observar a la vuitena, novena i desena 

revisió. 

1a 2a, 3a, 4a, 5a, 6a Revisió 

En aquest primer cercle hem observat com les dones han rigut, compartit vivències molt 

i molt íntimes, per tant s'ha creat un clima de confiança que ha afavorit que es poguessin 

comunicar des del cor i les emocions. Han expressat les seves emocions obertament, i 

han manifestat que els semblava increïble que això els pogués passar amb dones que no 

coneixien. Hem rigut moltíssim, ens hem divertit i hem après moltes coses noves, les 

dones han compartit bones pràctiques i algunes han quedat en compartir més informació 

fora de les trobades. Les hem observat contentes i il·lusionades per a tornar-nos a trobar 

tan aviat com es pugui, així ho han expressat. 

Per tant entenem que després d'aquesta primera trobada de cercle les dones han 

desenvolupat un sentiment de pertinença amb el grup que les mantindrà connectades, 

hem creat comunitat. També s'ha afavorit la comunicació entre elles mateixes, encara no 

tenim informació sobre si ho faran també amb el seu entorn. Hem observat que en les 

hores que hem compartit ha augmentat el seu benestar, les hem vist i sentit tranquil·les, 

plenes de motivació, ganes i il·lusió. 

7a Revisió 

En aquesta revisió hem observat com les dones s'han obert a fer propostes, i entre elles 

n'han fet una de molt interessant i que ens agradaria aplicar a partir d'ara. I és incloure la 

lectura dins els cercles. Hem decidit entre totes escollir un llibre, llegir-ne un capítol 

cada mes i tractar-lo als cercles. El llibre escollit és : "Las mujeres que bailaban con los 

lobos" de Clarissa Pikola. Hem observat una motivació creixent en esmentar que a partir 

d'ara tractarem els capítols d'aquest llibre. Les dones s'han mostrat contentes, es nota 

profundament el vincle que s'ha establert entre elles, per les mirades i els somriures de 

complicitat. Moltes ens han explicat que mantenen una relació fora dels cercles, on 

comparteixen inquietuds, hobbies, i cursos plegades. Per tant seguim creant comunitat, 

la comunicació i el coneixement és creixent i es nota que el seu nivell de benestar 

augmenta mes a mes. 
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8a, 9a i 10a Revisió 

Les dones es mostren motivades per la lectura, per comentar capítol a capítol què es 

tracta al llibre de Clarissa Pikola. Es mostren contentes, motivades i il·lusionades. La 

relació entre elles cada vegada és més fluida. Han arribat noies noves i totes han confluït 

molt i molt bé. El bon clima s'ha donat orgànicament. Entenem doncs que, aquests 

cercles estan afavorint la comunicació de les noies, ja que cada vegada s'expressen amb 

més naturalitat i des de dins. Expressen el que els agrada i el que no, i ens han explicat 

que s'estan animant a prendre decisions importants fora dels cercles, decisions referents 

a la seva vida personal i professional, tanmateix a les seves prioritats com la salut, 

l'alimentació i els seus hàbits. S'ha creat comunitat perquè ja existeix un teixit que les 

connecta dins i fora del projecte, i es comparteixen des de diversos àmbits. Considerem 

que s'ha creat i s'està creant coneixement constantment perquè als cercles surten temes 

interessants en els quals elles a fora hi han profunditzat, sigui en forma de lectura o 

cursos per instruir-se. El seu nivell de benestar se sent creixent, ho hem pogut observar 

trobada a trobada, estan més contentes, més motivades, il·lusionades i empoderades. 

 

Acció 3 – Els tallers d'Ocho Lunas 

Al llarg d'aquest any hem celebrat dos tallers i per tant hem fet dues revisions. 

1a i 2a Revisió 

En els tallers hem pogut observar com les dones han integrat els coneixements 

impartits. Tanmateix hem pogut comprovar que a algunes se'ls hi ha despertat l'interès 

per a seguir investigant pel seu compte, i també hi ha hagut dones que posteriorment al 

taller s'han apuntat a un curs per expandir més el coneixement sobre el tema desitjat. 

També hem pogut observar que les dones que han guiat el taller s'han sentit satisfetes, 

contentes i empoderades després del taller. Hem observat com la seva motivació ha 

augmentat i ens han fet saber que tenen ganes de tornar a celebrar-ne un, i si s'escau, 

tornar a guiar-lo. 

Per altra banda hem pogut observar que després del taller el nivell de vincle entre les 

dones ha augmentat, s'han donat els telèfons i algunes han quedat en compartir 

informació sobre temes que tenen en comú. 
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Entenem doncs que aquest taller ha aportat unió, vincle i sentiment de pertinença al 

grup. També donem per fet que s'ha compartit i expandit coneixement per totes les 

parts, tanmateix per com ha anat el taller, hi ha hagut una molt bona comunicació, fluida 

i sincera, i és per això que considerem que el taller ha generat un increment del benestar 

holístic de les dones. 

Cada taller és dinàmic, així que no fem cap proposta de millora o per fer-ho diferent. 

Entenem que els resultats han sigut favorables i que cada taller és diferent, únic i 

especial, alhora que canviant. 

 

Acció 4 – Trobades de solsticis i equinoccis  

D’aquestes trobades n’hem celebrat dues, degut al confinament.  

1a i 2a Revisió 

En la primera trobada en solstici d’estiu hem observat com les dones han estat a gust a 

la natura, les hem vist riure molt, expressar-se mitjançant la dansa, hem observat com 

s’han deixat anar i ho han viscut profundament des del cor i el cos. Les hem notat 

còmodes amb el grup. Hi ha hagut moments d’incomoditat per part d’algunes dones en 

alguns exercicis que hem dut a terme, dinàmiques de molta intimitat, com per exemple 

dansar en parella i mirar-se als ulls. De totes maneres, tot i aquesta incomoditat, més 

tard ens hem adonat com aquest malestar s’ha transformat en vincle. 

Respecte al contacte amb la natura hem observat que totes les dones han estat molt a 

gust i molt contentes de ser allà, així ho hem observat i així ho han demostrat. A certa 

hora del matí ha començat a fer molta calor i això ha produït incomoditat i que una noia 

es maregés. Entenem que la pròxima vegada ho programarem més d’hora i així evitem 

les hores més intenses de sol. 

Tenim clar doncs que les dones han establert vincle entre elles, hi ha hagut un increment 

de comunicació introspectiu a través de la dansa i també amb l’entorn – la natura- i el 

grup. Sentim i hem observat que hi ha hagut un increment en el benestar físic, psíquic i 

emocional de les dones gràcies al moviment,  al vincle amb el grup, i al contacte amb la 

natura, per tant entenem que aquesta acció ha complert amb les expectatives que teníem 

quan vàrem fer la planificació.  
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5. RESULTATS GLOBALS DEL PROJECTE   

Resultats assolits 

Primer de tot m'agradaria esmentar quelcom que ha sigut important per nosaltres en 

aquest camí que ha estat recollir en aquest TFG el projecte d'Ocho Lunas: Si bé la 

Mireia, la Sandra i jo ens hem anat trobant mensualment al llarg d'aquest any per fer 

revisió de com han anat les trobades -quines coses creiem que poden funcionar millor si 

les fem diferents, punts a treballar o aspectes a tenir en compte- aquest procés de 

recol·lecció final ens ha permès reunir-nos després d'un any i fer un recull de totes les 

experiències viscudes, observar-les amb perspectiva, valorar-les i revisar-les a fons 

novament. Després de fer-ho hem entès que estem fent una bona feina. Els resultats 

assolits al llarg d’aquest primer any de projecte han sigut:  

 Hem aconseguit crear una xarxa de dones que assisteix regularment al 

projecte 

Cada cop el grup de dones creix i s’expandeix. Venen dones que provenen 

de dins la comarca de Girona i Barcelona, però cada vegada hi ha dones 

d’arreu que ens contacten per formar-ne part, així que això ens dona 

l’oportunitat de plantejar-nos com arribar a totes elles. De moment, les dones 

assistents a les trobades han mostrat la seva voluntat d’assistir regularment 

als encontres que s’organitzen, així que la xarxa de dones segueix creixent.  

 

 Hem pogut observar com les dones assistents al projecte han 

incrementat exponencialment el seu nivell d’empoderament. 

 Hem observat també com aquestes han pres decisions importants envers 

la seva vida: La feina, les seves prioritats, la relació amb el cos i l’auto-

coneixement. 

 

Hem apreciat com al llarg dels mesos el nivell d’empoderament de les dones 

creixia. Arrel d’assistir a les trobades s’han animat a prendre decisions i a 

fer-ho des d’una consciència adquirida a través de compartir les seves 

pròpies vivències amb les altres dones. Compartir emocions i sentiments ha 

aconseguit que se sentissin acompanyades i les ha ajudat a deslliurar-se de 

les pors que impedien que s’animessin a prendre decisions 

.  
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 Hem observat com aquestes dones es mostren més contentes i mostren 

un increment en el seu nivell de benestar holístic. 

Arrel de compartir temps entre nosaltres i establir un vincle, hem pogut 

observar com les dones que han assistit a les trobades s’han mostrat més 

contentes, més segures de si mateixes i amb més ganes de créixer, aprendre i 

descobrir-se. Això s’ha traduït en un més alt estat d’ànim i una millor salut 

física a causa de l’augment de la consciència sobre el cos i les emocions.  

 

Estem orgulloses del que s'ha generat als espais que hem creat fins al moment. Estem 

contentes de tenir l'oportunitat d'acompanyar a totes aquestes dones i alhora 

acompanyar-nos a nosaltres mateixes en el nostre propi procés d'autoconeixement i 

expansió personal. Ens sentim afortunades per haver pres la decisió de dur a la pràctica 

el que al principi semblava quimèric, i franquejar les reticències externes i les internes. 

Basar el projecte des del principi en una recerca acció ens ha donat qualitat, rigorositat i 

ens ha mantingut implicades en la metodologia des del primer moment, la qual cosa ha 

afavorit que ens hagi sigut molt més senzill recollir en aquest TFG tot el projecte i 

alhora poder tenir una perspectiva més ajustada que ens confirma que s'estan complint 

els objectius marcats en la planificació i que per tant, estem aconseguint allò que ens 

vam proposar des del principi. 

 

5.1 Propostes per al futur 

Després d’analitzar el curs que aquest projecte ha viscut al llarg d’un any hi ha diverses 

propostes que com a equip ens hem fet de cara el futur. A continuació les esmento i 

detallo. 

Arribar a totes les dones 

Tenim clar que hi ha aspectes que volem seguir treballant amb tota la intenció: Per a 

nosaltres, el més important és poder arribar a totes les dones en tota la seva diversitat. 

Dones de diferents procedències, diferents nivells adquisitius i dones que tinguin 

genitals masculins. Per a nosaltres desconstruir creences i constructes socials amb 

relació al terme femení és molt important. Ens agradaria poder arribar i construir 

comunitat amb tota persona que se senti dona, defugint els patrons socials, i tot i que 
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sabem que això és quelcom difícil, perquè en el terme "dona" hi ha implícits moltíssims 

matisos que tornen incerta la nostra pretensió, no volem deixar d'intentar-ho i de 

preguntar-nos constantment com podem fer-ho millor. 

Simone de Beauvoir, en la seva obra El segon sexe deia: "no es neix dona, s'arriba a ser-

ho. Cap destí biològic, psíquic o econòmic defineix la figura que revesteix en el si de la 

societat la femella humana; és el conjunt de la civilització el que elabora aquest 

producte intermedi entre el mascle i el castrat al qual es qualifica de femení". (Beauvoir, 

2005 p.49) 

Dones de totes les procedències 

També ens agradaria arribar a dones de totes les procedències, sabem que el component 

cultural i religiós és un punt essencial a tenir en compte i que en molts casos i fins al 

moment ens ha allunyat del nostre objectiu, però seguim amb la idea de voler arribar a 

totes les dones, sense importar el lloc de naixement, la cultura, la religió, o el nivell 

adquisitiu. 

Dones de tots els nivells adquisitius 

Entenem que en aquest últim també, hi hem de seguir treballant, ja que per poder obrir 

les portes al major nombre de dones possible, vam establir que les trobades les obriríem 

a la voluntat, això vol dir que no fixem un preu, sinó que cada dona després de la 

trobada i segons el que li ha generat l'encontre pot fer una aportació totalment voluntària 

i anònima. És per això que destaquem i entenem que hem de seguir treballant perquè les 

dones segueixin veient el projecte d'Ocho Lunas com una porta oberta on sentir-se 

acollides i on poder gaudir-ne sense que el terme econòmic suposi cap impediment per a 

gaudir-ne. 

Ocho Lunas arreu del món 

També hem reflexionat sobre com poder arribar a les dones que no viuen aquí i que 

demanden un espai com Ocho Lunas. Moltes dones ens escriuen i ens pregunten si hi 

anirem, o si d'alguna manera oferirem el servei de manera telemàtica. Doncs bé, el que 

pretenem a partir d'ara i de cara a aquest any que ve és oferir trobades via Internet. Hem 

pogut comprovar aquests últims dos mesos de confinament i arrel de la crisi del 

COVID-19 – en els que hem pogut oferir trobades via plataformes com zoom o Skype- 
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que és un format que funciona, i que ofereix l'oportunitat d'arribar a encara més dones i 

seguir teixint aquesta xarxa arreu del món, així que ens encararem també a expandir les 

trobades més enllà de " presencialment" i pretenem portar-ho a plataformes on puguem 

rebre i acompanyar a dones d'arreu. 

El vincle amb la Mare Terra 

Espais com aquests donen veracitat i valor a les teories de Heike Freire (2011) quan 

esmenta com de sanador podia ser el contacte amb la natura: "Abans de salvar el 

planeta, hem d'estimar el planeta" (p.14), plantejament que penso ja s'ha tornat 

imminent de ser atès, per la situació que estem vivint. Ja fa massa anys que l'ésser humà 

no es relaciona de manera sana amb el seu entorn natural. Doncs bé, ens sentim 

satisfetes  perquè aquests espais han permès que moltes dones que abans tenien una 

relació impersonal i supèrflua amb la naturalesa i el seu entorn, connectessin i 

integressin com una pràctica quotidiana establir un vincle directe amb aquest entorn 

natural més proper. És a dir, dones que mai havien tingut contacte amb la natura, l'han 

tingut i el seu nivell de benestar ha augmentat, tanmateix com la seva motivació i 

il·lusió per aprendre coses noves, compartir amb les seves companyes i cuidar-se més a 

elles mateixes i a aquest món. Això ens produeix una satisfacció immensa per l'impacte 

directe que té això en el medi ambient. El nostre propòsit és seguir creant espais on la 

dona es pugui relacionar amb la natura, pugui nodrir-se d’ella i així desenvolupar un 

vincle de respecte i amor cap a ella. Volem que la relació amb la Mare Terra esdevingui 

prioritària, més del que ho ha sigut fins ara perquè contemplem la situació actual com 

una situació de caràcter urgent on la relació entre la natura i l’ésser humà ha de ser 

represa i reconstruïda imminentment.  

 

Aportació a la pedagogia 

A nivell pedagògic, no m'enganyaré, al principi i a dins el meu cap em va resultar molt 

complicat vincular un projecte com aquest amb una ciència com la pedagogia. Avui dia 

puc afirmar que sense la pedagogia aquest projecte no s'hagués pogut dibuixar ni dur a 

terme. La pedagogia m'ha donat la perspectiva, la inquietud i el coneixement sobre 

psicologia social i neurociència, dues de les branques de les que es nodreix aquest 

projecte. M'agradaria remarcar també que considero que la neurociència dins el grau de 
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pedagogia hauria de tenir-hi més cabuda, el primer contacte que hi hem tingut ha sigut a 

4rt de Pedagogia, en una assignatura de molt pocs crèdits, i crec, que com a 

professionals de l'educació i el món social entre d'altres, hem de comprendre com 

funciona el cervell humà, i saber entendre perquè les persones actuen com ho fan. 

La pedagogia m'alimenta i em conforma com a professional quan realitzo la 

planificació, l'acció directa, la revisió i l'avaluació d'aquest projecte. Jo sóc qui sóc 

gràcies a que la pedagogia va arribar a mi i a que jo vaig acollir-la dins meu. Gràcies a 

que vaig interessar-me per com funciona el cervell humà i la importància del factor 

"social" en el benestar de les persones. Un dels eixos principals d'aquest projecte és "la 

comunitat" i aquesta ha sorgit del meu vincle amb la pedagogia, l'he pogut practicar en 

la meva pròpia pell i crear en els espais d'Ocho Lunas gràcies a l'escolta activa i la 

resiliència que m'ha aportat la Pedagogia, entre d'altres. 

El projecte ha superat les expectatives que tenia al principi, sense cap dubte. Vam 

començar a crear espais, sentint-nos molt insegures, però hi havia quelcom que ens deia 

que això que dibuixàvem dins el nostre cap no era una quimera, sinó que era real, i 

ajudaria a moltes dones, i a l'hora a moltes famílies, i també a la societat en general. 

Seguim en el camí de descobrir com fer-ho millor, de quina manera arribar a totes les 

dones, però del què en tenim certesa és que de totes les dones que han assistit a les 

trobades, totes perceben els espais d'Ocho Lunas un lloc proper on sentir-se abraçades 

per la comunitat femenina i fer-ho respectant l'entorn i la mare terra. 

Com a aportació al bagatge Pedagògic també m'agradaria fer una reflexió i una posterior 

proposta. La reflexió neix arran de la crisi del COVID-19, on m'he adonat que tots els 

aspectes que ens han mantingut dempeus i els recomanats per tots/es els/les 

professionals de la salut tenien relació amb el culte al cos, les arts, la música i l'auto-

coneixement per tal de mantenir una bona salut física, psíquica i emocional. Aquests 

alhora són aspectes que conformen aquest projecte i tanmateix són secundaris en 

matèria d'educació formal. Penso que és essencial reconèixer la importància i re-

valoritzar aquests ítems en educació formal i no formal. Tot el bagatge social que duem 

a l'esquena -dones i homes- prové d'una desconeixença i una desconnexió profunda amb 

el cos, amb la ment i amb les emocions, i tanmateix amb el nostre entorn natural. No 

hem après a l'escola la importància d'escoltar el cos, de donar-li presència i de cuidar-lo 

com el vehicle preuat que és – o com nosaltres diem, com el temple que és-, tampoc 
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aprenem a l'escola la importància d'impulsar la creativitat que duem a dins ni a 

expressar-la a través de diferents vies, o que tocar un instrument i ballar al so d'aquest 

pot ser plenament balsàmic per la salut, tanmateix com la meditació, que estimula el 

canvi de vibració en les ones del nostre cervell, activant-se ones Alfa, theta i inclús 

podent arribar a les Gamma. (Walsh, Vaughan, 2008, p.241) És per això que creiem que 

aquest projecte pot servir de mirall, per seguir creant espais d'autocura, 

autoconeixement i benestar on es pugui seguir aprenent sobre com de ric és compartir-

se en comunitat, tenir contacte directe i respectuós amb la naturalesa i comprendre així 

més profundament també la naturalesa del nostre propi cos com éssers humans. 

 

5.2 Valoració per concloure 

Em neix fer un apartat de conclusions personal, on deixar constància de com 

d'enriquidor ha sigut per mi dur a terme aquest projecte, sobretot a nivell personal. Em 

sento feliç de recordar-me plena de dubtes i haver-los franquejat. Em sento feliç perquè 

les dones que assisteixen a les trobades volen tornar, i hem creat i seguim creant una 

gran família que viu amb les portes obertes perquè hi entri qui vulgui. Miro enrere i 

m'observo plena de pors, inseguretats i frustracions. Aquest projecte va sorgir 

precisament perquè si hi ha dones que senten aquestes mateixes pors, i inseguretats 

puguin compartir-les, no se sentin soles, i es deslliurin d'aquest pesar entenent que totes 

duem una motxilla i que compartir-la és una teràpia balsàmica pel cos i la ment. 

M'emociona crear juntament amb les meves companyes un refugi per a totes les dones 

que assisteixen, inclosa jo. Perquè aquest projecte per mi és alquímia, m'ajuda trobada a 

trobada a entendre que no estic sola, que les meves filles i fills no estaran soles i que 

estem fent una bona feina per aconseguir construir un món més just, més respectuós i 

que posi al centre no els diners i tot el que és material, sinó que hi posi la vida, la 

comunitat i el respecte a la naturalesa. 

Al projecte han arribat dones trencades, totes amb les seves respectives situacions i a 

hores d'ara puc dir que sempre se'n van amb un somriure i tenen ganes de tornar, i no 

pel que nosaltres els hi aportem. Tinc molt clar que el que es genera a les trobades és 

fruit del qual totes duem a dins, i que quan ens deixem sentir tot aflora i brolla, i aquest 

és el valor afegit de projectes com aquests, gestats des de l'amor i portats a la pràctica 
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des del respecte al cos, respecte a l’altre i al món. Friso per més projectes així, friso per 

seguir creixent i expandir-nos, arribar cada cop a més dones fins que arribem i ens 

sentim en el punt d'arribar a més homes i començar a treballar conjuntament, aquest 

seria el meu desig d'aquí en endavant. Crear projectes des del cor que facin de mirall a 

la societat que som i la que neix. Crear projectes que promulguin, creguin i sentin que 

l'educació emocional, l'expressió corporal, les arts i la comunitat són alguns dels pilars 

fonamentals en què basar les noves societats que s'aproximen. Des del meu sentir, el 

patriarcat i el capitalisme que en deriva han minvat i oprimit aquests conceptes tant en 

homes com en dones, i necessitem desconstruir creences per a construir noves societats 

que tornin a allò essencial. Societats que lluny de desvaloritzar conceptes amb els que 

treballem en aquest projecte, tornin a posar la vida al centre, societats que estimin el 

món i la naturalesa, societats que tinguin un coneixement i enteniment sobre com 

identificar i gestionar les pròpies emocions, que se sentin lliures per comunicar-se i 

expressar-se. Societats que creïn espais d'autocura per a la comunitat, entenent aquests 

espais no com a quelcom improductiu, sinó que es reconegui la importància i l'impacte 

d'aquests en el benestar de cadascun de nosaltres. Aquest és el meu sentir, i la meva 

esperança. Per això seguirem treballant des del cor com ho hem fet fins ara i dipositant 

tota la il·lusió en aquest projecte, per alimentar-lo, nodrir-lo i que segueixi creixent. 
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