
JORNADA DE MATERNITAT – PATERNITAT 

CONSCIENT 

9:00 – 9:30    Benvinguda! 

Contacontes, jocs de falda i molt més per als menuts! 

(A partir de les 10:30) 

9:30 – 10:50    Taller de “Cant Pre-natal” Aquest taller 

ofereix l’oportunitat de connectar amb el teu nen interior, 

amb la teva pròpia etapa prenatal i, per descomptat, si et 

trobes embarassada, amb el teu propi nadó.  

A càrrec de Ioli Valsells, Facilitadora de Cant Pre-natal 

segons el métode M.L. Aucher i de Cant Maternal 

Carnàtic. 

11:00 – 12:00    Xerrada: “Acompanyant la P-

Maternitat” Una oportunitat de submergir-se en el subtil 

món emocional de la maternitat i paternitat, des de la 

preconcepció, embaràs, part i postpart; descobrint com el 

paper de la doula, encara desconegut o mal interpretat en 

la nostra societat actual, ha estat un paper important per 

a la dona gestant des de temps remots. Conèixer el perfil 

de les dones que busquen una doula, i com aquesta 

figura pot ser un punt de suport vital durant l’embaràs, 

part i postpart. Conèixer la mirada de la doula cap a la 

dona gestant. 

A càrrec de Vanessa Callejón, Doula, 

www.doulatarragona.es 

12:15 – 13:45    Xerrada: “L’Osteopatia Pediàtrica, un 

tractament que millora la salut dels nostres fills i 

filles”. S’explicaran les bases teòriques d’aquesta teràpia 

hol·lística, on s’ajuda als nadons a alliberar bloquejos 

físics provinents de la vida intrauterina, del part, o a partir 

del naixement. Per entendre la importància de viure en un 

cos equilibrat i saludable, i així prevenir: còlics en els 

recent nascuts, retrassos psicomotrius, problemas del 

son, bebés irritables i incòmodes, deformitats del crani o 

de la columna, problemas respiratoris, mala oclusió, 

disfuncions visuals i infeccions recurrents, entre d’altres. 

A càrrec de Júlia Aguilà Secall, Fisioterapeuta i 

Osteòpata Col·legiada 6771. Especialitzada en 

Osteopatia Ginecològica i Obstètrica. Diplomada en 

Osteopatia Pediàtrica. Terapeuta Especialitzada en 

Teràpia Floral. 

13:45 – 15:00    Menjar 

 

15:00 – 16:30    Xerrada-Taller: “Porteig en Familia” 

Objectius: Donar información rellevant a les mares i pares 

o futures mares i pares sobre postures ergonòmiques, 

porteig i portanadons. Mostrar i probar els portanadons 

més habituals. Aclarir dubtes sobre la col·locació dels 

portanadons propis. 

Temes a tractar: Per què portejar? Coneix la postura 

ergonómica del bebé. Quin portanadó puc utilitzar 

depenent del temps del meu bebé? Aclarim dubtes sobre 

els portanadons portats de casa. Provem portanadons. 

 

A càrrec de Davinia Ortega Manzano, mare, assessora 

de porteig i creadora Fularea. 

 

16:45 – 18:45    Taller: “Reconectant amb la 

sensualitat” Un taller on podràs, amb la Respiració 

Ovàrica, contactar amb la teva energía (en el centres 

energétics de l’úter, ovaris i pits) i permetre que 

s’expandeixi la sensació de plaer, es desbloquegin les 

creençes limitants, s’autoexpressi la teva sensualitat i 

sexualitat i es desperti el teu poder per a Sentir, Decidir i 

Crear. A més, amb la Dansa del Ventre Creativa trobaràs 

un espai on poder dansar aquesta sensualitat i gaudir-la 

en tribu, on donar-li moviment a la desea interna, arrelar-

la a la terra, on permetre’t brillar tal i com ets, on honrar 

l’essència receptiva, la voluptuositat i la subtilesa. El taller 

ofereix eines per a encarnar l’energia creativa i la 

capacitat de decidir viure en el plaer. 

 

A càrrec de Georgina Mercadé, Terapeuta Natural, 

Baillarina (Dansa del Ventre Creativa) i Astròloga i Rosa 

Ma. Tomás Monfort, Terapeuta Natural, Artista i Formada 

en Respiració Ovàrica. Co-creadores de Cercle de dones 

Lliri de Mar. 

 

19:00 – 20:30    Xerrada: “Educar més enllà dels 

miralls. Com educar per a Ser” Veure quina influencia 

té les nostres vivències familiars, com a fills i filles en el 

model de criança i en l’educació que proposem com a 

adults (mares, pares i/o educadors). 

 

A càrrec de David Sánchez, Terapeuta Holístic format en 

Teràpia Familiar Sistèmica, Teràpia Centrada en el Client, 

Teràpia Gestalt, Eneagrama, Coaching, PNL i Hipnosi 

Ericksoniana, entre d’altres. 

 

20:30 – 21:00    Comiat / Tancament 

 

Data: 7 de maig de 2017 

Lloc: La Tribu del Gaià (Urb. Castellot – La Riera del 

Gaià) 

Coordinat per: Creixent en Tribu (Espai de Criança) 

Organitzat per: Associació La Tribu del Gaià 

 

Places Limitades: Confirmar 

assistència a 

comunicaciontribugaia@gmail.com  

ó wapp al 666020264.  

http://www.doulatarragona.es/
mailto:comunicaciontribugaia@gmail.com


 

 

Volem agrair de tot cor la participació de totes i 

cadascuna de les nostres convidades i convidat! 
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