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6.287
PERSONES
PARTICIPANTS

383
ACCIONS
FORMATIVES

+20.800
FENT
COMUNITAT

2018 AMB UN COP D’ULL

24
PERSONES
DONANT 
CORDA
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PRESENTACIÓ

El despertador va néixer, 
des de bon començament, 
amb la vocació de desper-
tar en el món la inquietud 
de viure millor, de desper-
tar l’espurna de la motiva-
ció, de les ganes d’apren-
dre, i la confiança amb el 
potencial latent de les per-
sones i els diferents equips 
i col·lectius per tal d’acon-
seguir els seus reptes. 

Aquesta llavor que vàrem 
sembrar, farà aviat 10 anys, 
ha anat creixent i s’ha anat 
traduint en tants regals (en 
forma d’experiències, vincles, 
aliances i aprenentatges) per a 
nosaltres de valor incalculable 
que ens vàrem proposar co-
mençar a recollir aquesta fan-
tàstica història per poder-la 
explicar. 

Per això ens emociona presen-
tar-te el recull de l’últim any 
d’aquest viatge meravellós. 
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Ens omple de satisfacció veure 
com hem estat més de 6.200 
persones les que, d’una mane-
ra o altra, ens hem connnectat 
i après les unes de les altres, al 
voltant d’aquest despertador.
 
Però el que ens omple i me-
dim realment, més enllà de les 
xifres, són les transformacions, 
les millores i complicitats gene-
rades en forma de benestar o 
vitalitat. Aquest és l’indicador 
intangible que perseguim que 
més ens importa i que difícil-
ment es pot explicar, quant als 
beneficis i aprenentatges que 
produeix. El que dóna sentit a 
tot l’esforç i implicació que hi 
posem.
 
Aquest viatge no tindria la mag-
nitud ni seria tan enriquidor  
sense la complicitat de totes 
les persones que ens ajudeu a 
fer-lo possible: les que confieu 
en nosaltres perquè us acom-
panyem i les persones que 
col·laboreu i que feu camí amb 
nosaltres teixint una xarxa per 
despertar plegades desper-
tant, mentre ens seguim apre-
nent les unes de les altres. 

Gràcies EQUIP perquè seria 
impossible aquesta aventura 
sense vosaltres. 
 
Aquest és, per tant, només un 
petit retall d’aquesta història, la 
d’aquest últim any que prete-
nem explicar-te de manera molt 
resumida, senzilla i gràfica. Una 
història que ens encanta i que 
volem seguir escrivint amb tu. 
Perquè la flama de la il·lusió, 
del compromís, de la vocació, 
del confiar, de la recreació i de 
l’emprendre ens segueixi acom-
panyant.
 

Gràcies per fer-nos confiança!
Gràcies per voler despertar 
amb nosaltres!
Gràcies per ajudar-nos a des-
pertar!

Anna Soriano i Jordi Muñoz,
codirectora i codirector

d’El despertador

Barcelona, 23 de gener de 2019
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ACCIONS 
2018
Al llarg de 2018 hem dut a ter-
me un total de 383 accions 
formatives en què hi han par-
ticipat 6.287 persones, de les 
quals el 60% han estat dones i 
el 40%, homes. 

Cada una d’aquestes persones 
ha decidit  posar en hora el 
despertador, el seu desperta-
dor intern, i posar-se en acció 
per avançar en la seva orien-

tació laboral, fer passos en el 
propi creixement personal, 
comprometre’s en afavorir que  
les organitzacions i els espais 
de treball siguin llocs on pu-
gui créixer el talent i millorin 
el clima i les relacions laborals, 
sumar esforços i aprenentat-
ges perquè l’educació ofereixi 
l’oportunitat de crear una verita-
ble comunitat d’aprenentatge.

A continuació presentem un 
gràfic que il·lustra el percentat-
ge de participants en relació a 
cada àmbit d’actuació: 
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7

% PARTICIPANTS/ÀMBIT
5 accions formatives 

amb empreses.
[6% participants]

297 accions amb  
l’Administració pública  
[58% participants]

12 activitats pròpies  
[2% participants]

45 accions amb entitats,  
ONG’s i fundacions  
[21% de participants]

24 activitats a l’àmbit educatiu:  
6 activitats en centres escolars  
18 amb universitats. 
[13% participants]

Destaquem els nous formats i algu-
nes propostes de l’any on hi hem 
aportat innovació i creativitat:
• Posem en marxa 2 edicions del 

curs online ‘21 días para cambiar 
tu vida’.

• Ens estrenem al capdavant del 
coaching laboral per a dones de 
Barcelona Activa, coliderant el ser-
vei amb la UTE D Coaching.

• Endeguem els tallers de swing i 
coaching per fluir amb la vida.

• Incorporem la musicoteràpia en 
cursos i tallers d’autocura. 

• Cada vegada ens demanen més 
formacions per a formadors/es, i 
fem més acompanyament en clau 
de mentoria a persones amb pro-
jectes d’emprenedoria i projectes 

de mentoria social.
• Potenciem la línia d’activitats out-

door i de teambuilding per a 
equips compromesos. 

• En un any amb una actualitat polí-
tica i social especialment convulsa 
apostem per organitzar 2 jornades 
de portes obertes en què abor-
dem la Gestió de les emocions 
(gener) i la Creativitat (juny).

• Estrenem el curs d’automotivació 
que oferim des del catàleg de la 
Diputació de Barcelona i al llarg 
de l’any realitzem 9 edicions.

• Amb molta il·lusió organitzem la 
Jornada d’Ocupació per a Joves 
‘Un viatge a l’univers laboral’ amb 
l’Ajuntament de Premià de Mar on 
hi participen 400 joves.
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https://el-despertador.com/2017/12/10/21-dias-para-cambiar-tu-vida-curso-online/
https://el-despertador.com/2017/12/10/21-dias-para-cambiar-tu-vida-curso-online/
https://el-despertador.com/2017/12/06/swing-per-fluir-amb-la-vida/
https://el-despertador.com/2017/12/06/swing-per-fluir-amb-la-vida/
https://el-despertador.com/2017/03/02/mentoring-i-formacio/
https://el-despertador.com/2018/03/12/activitats-outdoor-i-de-team-building-per-a-equips-compromesos/
https://el-despertador.com/2018/03/12/activitats-outdoor-i-de-team-building-per-a-equips-compromesos/
https://youtu.be/jEmWyEC05QE
https://youtu.be/rX9lIG3OYSY


41%JOVES

16%PÚBLIC 
OBERT*

23%EQUIPS DE 
TREBALL

3%FAMÍLIES

COL·LECTIUS
Els principals col·lectius que hem acompanyat són:

*Activitats obertes a tots els públics majors de 16 anys.
**Activitats realitzades per a un col·lectiu específic que té 

una necessitat formativa comuna.

joves equips obert en risc famílies dones

41%

23%

16%

  4%  3%

10%GRUPS A MIDA**

a mida

10%

3%DONES

3%COL·LECTIUS
VULNERABLES

185 accions

43 accions

83 accions

21 accions

14 accions

10 accions

25 accions
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ACCIONS I 
TEMÀTICA

Podem agrupar les accions realitzades segons 5 grans temàtiques. 
En aquest cas, les dades de participants i el nombre d’activitats* 
queda repartit de la següent manera:

ORIENTACIÓ LABORAL
CREIXEMENT PERSONAL

ORGANITZACIONS
EINES FORMATIVES

TEAMBUILDING

Creixement personal 
226 persones han participat de formacions  
en aquesta línia.

Orientació Laboral 
4.373 participants i 313 accions.

Teambuilding 
797 persones han participat en  
15 activitats.

Organitzacions 
448 participants en 23 accions.

Eines formatives 
443 persones repartides en 17 activitats.

*TIPUS D’ACTIVITAT 
SEGONS EL FORMAT:

TALLER: activitat d’una 
única sessió.  
3.482 persones han par-
ticipat en 202 tallers.

CURS: activitat amb una 
durada mínima de 2 dies. 
En els 173 cursos oferts 
s’hi han inscrit 1.655 
persones.

JORNADA: activitat 
puntual oferta a un grup 
nombrós.
En les 8 jornades realit-
zades hi han participat 
1.150 persones.
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MAPA DE LES ACCIONS

PAÏSOS

MÈXIC
ESPANYA

CIUTATS DE L’ESTAT
BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

MUNICIPIS CATALANS
ARBÚCIES
ARGENTONA
BADALONA
BADIA DEL VALLÈS
BARBERÀ DEL VALLÈS
BARCELONA
BERGA
CALDES DE MALAVELLA
CERVELLÓ
GAVÀ
GIRONA
GRANOLLERS
HOSPITALET DE LLOBREGAT
MANRESA
MARTORELL
MATARÓ
MONTCADA I REIXAC
PRAT DE LLOBREGAT

Les nostres accions s’han desenvolupat al llarg de diferents geo-
grafies. Aquests mapes recullen el radi de les actuacions.

PREMIÀ DE MAR
PREMIÀ DE DALT
RIUDELLOTS DE LA SELVA
SALT 
SANT ADRIÀ DE BESÒS
SANT CUGAT DEL VALLÈS
STA COLOMA DE FARNERS
STA COLOMA DE GRAMENET
STA PERPÈTUA DE MOGODA
SANT JUST DESVERN
SANT SADURNÍ D’ANOIA
TERRASSA
TONA
TORTOSA
VILADECANS
VILADECAVALLS
VIDRERES
VILANOVA I LA GELTRÚ
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MADRID 
MÁLAGA
PAMPLONA



Fer balanç d’un any de treball 
ens dóna l’oportunitat de dialo-
gar amb els números, de con-
versar amb xifres i descobrir els 
missatges que s’hi amaguen. 
Aquesta és la feina del departa-
ment de Comunicació: escoltar, 
entendre, explicar, transmetre, 
difondre, compartir i triar el millor 
canal i format possible per fer 
arribar els diferents missatges.

Especialment enguany tot 
l’equip hem dedicat un esforç 
constant a construir aquesta 
primera memòria externa, grà-
cies a la recollida de dades que 
hem traduït en indicadors, per-
metent-nos medir el veritable 
impacte del nostre dia a dia. 
Des de l’àmbit formatiu, des de 
l’àmbit de la comunicació i de 
la gestió administrativa.

En aquest espai també volem 
agrair el suport d’una comu-
nitat despertadora que suma 
més de 20.800 persones i que 
desglossem tot seguit:

COMUNICACIÓ

DESCOBRIM EL PERFIL COMPETENCIAL 
D’EL DESPERTADOR

Al llarg de 2018:
22.582 visualitzacions

9.511 visitants
25 articles publicats 

(92.197 visualitzacions
i 34.320 visitants acumulats.)

WEB

1.656 fans 
237 posts

786 followers
551 tuits

486 seguidors/es

88 subscriptors/es 
4.662 visualitzacions  

(12.726 vis acumulades) 
10 vídeos nous

RÀDIO EL DESPERTADOR
2.178 escoltes

4.536 escoltes acumulades
3 podcast

205 seguidors/es

669 seguidors i seguidores
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https://el-despertador.com/
https://el-despertador.com
https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona
https://twitter.com/somriulavida
https://www.youtube.com/user/eldespertadorbcn
https://www.ivoox.com/escuchar-radio-el-despertador_nq_205249_1.html
https://open.spotify.com/user/el_despertador
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/


La mirada mediàtica de 2018 es 
tradueix en la participació a dife-
rents mitjans de comunicació:

*Les claus per afavorir el diàleg 
familiar, per a Family CaixaBank, 
càpsula protagonitzada per l’Anna 
Soriano. 
 
* El mirador, de Xip/TV i Mataró 
Ràdio (Mataró Audiovisual) va con-
vidar en dues ocasions en Jordi 
Muñoz per parlar de:
- L’origen i activitats d’El despertador.
- Per què dipositem expectatives de 
felicitat en les vacances?

* Viure des de l’essència, RN d’An-
dorra i Ràdio Estel
La periodista Glòria Montasell va 
entrevistar l’Anna Soriano, psicòlo-
ga especialitzada en ecologia emo-
cional, a l’espai “Amb veu de dona”. 
 
* Interconexiona (canal de Youtu-
be). Mireia Gargallo i Paqui Cano 
han comptat amb la col·laboració 
d’en Jordi Muñoz, qui un cop al 
mes ha respost consultes d’espec-
tadors i espectadores al voltant de 
l’orientació laboral i la recerca de 
feina.

Més enllà dels focus mediàtics, 
El despertador ha estat convi-
dat a sumar-se a diferents actes:

* Conferència de Mercè Conangla 
| Emocions, àtoms d’eternitat: Un 
viatge amb l’Ecologia Emocional, 
amb Anna Soriano.

* III Jornada d’Orientació Profes-
sional a Barcelona, organitzada per 
Barcelona Activa, on l’Anna Soriano 
va compartir debat amb Neus Be-
nages, Oriol Ripoll i Ana del Pino.

* Jornada Emprenedoria en Viu: 
Emprenedoria en Arts Escèniques. 
Jordi Muñoz va dinamitzar l’acte 
organitzat per Barcelona Empreses 
(Barcelona Activa) a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), 
amb la participació de Zero en Con-
ducta, Jorge da Rocha i Basket Beat.
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https://el-despertador.com/2016/10/24/la-mediateca-la-mirada-dels-altres/
https://youtu.be/NqwaazGVmJU
https://youtu.be/NqwaazGVmJU
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/el-mirador/capitol/divendres-19-de-gener-de-2018
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/el-mirador/capitol/dimecres-28-de-marc-de-2018
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/el-mirador/capitol/dimecres-28-de-marc-de-2018
http://www.andorradifusio.ad/programes/viure-des-de-lessencia/viure-essencia-20-marc-2018/bullying-espectadors-responsables
http://interconexiona.com/videos/
https://youtu.be/xLh87RWd_kA
https://youtu.be/xLh87RWd_kA
https://youtu.be/bKFBzhSaB5c
https://youtu.be/bKFBzhSaB5c
https://el-despertador.com/2018/06/06/emprendre-en-el-cami-de-les-arts-esceniques-una-jornada-en-4-actes/
https://el-despertador.com/2018/06/06/emprendre-en-el-cami-de-les-arts-esceniques-una-jornada-en-4-actes/


Comptar amb con-
tingut per fer aquesta 
memòria és gràcies a 
un equip de profes-
sionals compromès 
amb el benestar de 
les persones: creatiu, 
polivalent, flexible, ge-
nerós i inquiet que ens 
permet tirar endavant 
les accions formatives, 
generar més impacte 
i aprendre constant-
ment. I així ho hem fet 
a través de 9 forma-
cions internes i diver-
ses reunions periòdi-
ques que han permès 
treballar metodologia 
i compartir dificultats i 
reptes al llarg de l’any.

EQUIP BASE
Anna Soriano
Jordi Muñoz
Maricel Ruiz
Jordi Esqué
Joan Canals
Cristina Torrens
Elisabet Alguacil

ESTUDIANT EN 
PRÀCTIQUES
Noemí Conde

EQUIP AMPLIAT
Carles Andrés 
Gisela Oliva
Núria Chiva
David Valls
Mauro Cavaller
Cristina Bona
Enri Pérez Escrig
Quim Chico
Nico Bobadilla

COL·LABORACIONS
Ari Vigueras
Jonquera Arnó
Neus Benages
Míriam Martí
Roser Montardit
Anna Marcet
Diana Hermoso

AGRAÏMENTS ESPECIALS 
Jorge da Rocha
Josep M. Aragay
Putxa
Marta Castro Illustration
Núria Ramírez, The Legal Hat
Glòria Ortiz
Xevi Compte 

HAN PARTICIPAT A RÀDIO 
EL DESPERTADOR
Elisenda Pascual
Carlos Otero
Judit March
Montse Iserte
Nil, Júlia, Mònica, Dídac i Aran

TREBALL EN EQUIP
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NETWORKING I 
ALIANCES

Al llarg de 2018 hem teixit aliances 
i nous compromisos que ens han 
permès sumar esforços i guanyar 
oportunitats d’aprenentatge gràcies 
a poder-nos apropar a col·lectius 
més específics amb les millors 
garanties.

D’una banda, en aliança amb l’As-
sociació Dinàmic, hem creat el 
projecte COM Aprenem, que aca-
ba de treure a la llum la seva pàgi-
na web. Un projecte coordinat per 
Cristina Bona i Jordi Esqué, que 
ofereix un espai d’acompanyament 
amb la voluntat que els centres 
educatius siguin veritables comu-
nitats d’aprenentatge per créixer, 
amb el protagonisme de totes les 
actrius i tots els actors: docents, 
famílies i alumnat.

I d’una altra banda, el mes de 
juliol vàrem crear la UTE D-Coa-
ching juntament amb 5 professio-
nals de primer nivell, sumant mi-
rades, sensibilitats i experiència: 
Gisela Oliva, Mari Martínez, Maria 
Palou, Laura Cespedosa, Clàudia 
Calderon i Anna Soriano, codirec-
tora d’El despertador, per atendre 
el servei de coaching laboral per 
a dones que ofereix Barcelona 
Activa a la ciutat de Barcelona.
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CAPACITAT DE 
GESTIÓ
La capacitat de gestió, la plani-
ficació i organització, la proac-
tivitat, l’agilitat i la resolució de 
dificultats són algunes de les 
competències que posem en 
pràctica en l’àmbit de la gestió 
administrativa. Són hores de de-
dicació que només es perceben, 
de portes enfora, en el moment 
en què els cursos, els tallers, les 
activitats i jornades es duen a ter-
me. Però abans s’ha fet un camí 
que ha començat amb el disseny 
d’una proposta, converses, reu-
nions, trucades, e-mails, pressu-
postos, coordinació i supervisió 
amb l’equip i negociacions que 
ho han fet possible. 

Enguany hem impulsat la gestió de 
133 noves oportunitats formatives, 
de les quals han arribat a realitzar-se 
104, mentre que 19 no s’han exe-
cutat per causes alienes: o bé per 
manca de quòrum, per manca de 
pressupost o perquè la proposta no 
ha acabat d’encaixar en el temps, i 
10 propostes encara estan en espera 
d’executar-se.

La capacitat de gestionar la frus-
tració, per tant, també entra dins de 
les competències que demana una 

104 
executades

10 en 
espera

19no  
realitzades

En total, aquest 2018, hem creat 
sinergies amb 50 clients i clientes. 
A totes les administracions públi-
ques, ajuntaments, institucions, 
equipaments, organitzacions, fun-
dacions, entitats, empreses, centres 
educatius, universitats, etc., els vo-
lem agrair la confiança i l’oportunitat 
de créixer que ens han ofert aquest 
any. La satisfacció de sumar noves 
complicitats i fer xarxa per arribar 
més lluny és molt gran. Gràcies!

bona gestió, així com la paciència i el 
despreniment (el famós ‘desapego’).
Ens sembla interessant fer visible 
aquesta part menys lluïda per valorar 
l’esforç que hi ha darrera de l’engranat-
ge que fa girar el mecanisme del rellot-
ge despertador i donar visibilitat a allò 
que, a vegades, no surt com voldríem.
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FEM XARXA 
AMB... 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Agència de desenvolupament del Berguedà
Ajuntament de Barcelona - Joventut
Ajuntament Barberà del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Premià de Dalt 
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament Sant Just Desvern
Ajuntament Santa Perpètua de la Mogoda
Barcelona Activa
Centre per a famílies amb adolescents
Consell Comarcal la Selva
Consell Comarcal el Garraf
Consell Comarcal Vallès Occidental
Diputació de Barcelona
Institut Municipal d’Educació i Treball

FUNDACIONS / ONGs / ENTITATS

Creu Roja Barcelonès Nord
Femarec
Fundació Adsis
Fundació Àmbit
Fundació d’Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia
Fundació EXIT
Fundación Bertelsmann
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Nous Cims
Institut d’Ecologia Emocional
Intermón Oxfam
Metges Sense Fronteres
FECEC (Federació Catalana d’entitats 
contra el càncer)

ÀMBIT EDUCATIU

CIC (Institució Cultural del CIC)
CRP Mataró
CRP Sant Adrià de Besòs
CRP Vélez-Málaga 
Escola de Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech -  Espiells
Escola Els Llorers (Barcelona)
IES Badia del Vallès
Institut Guillem Catà (Manresa)
Institut Les Salines (El Prat de Llobregat)
Istituto Europeo de Design (IED BCN) 
Pequeño Sol (San Cristóbal de las Casas 
- Mèxic)
Tecnocampus - Mataró
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

EMPRESES

Ceina Formació
Insitum
Médico Mentor
MuOM
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CAPACITAT D’INICIATIVA
La capacitat d’iniciativa, la proac-
tivitat i la curiositat no només for-
men part del nostre ADN, sinó 
que són competències que es 
contagien i es multipliquen quan 
sentim despertar la motivació 
més autèntica i connectem 
amb la força que l’alimenta.

Aquest any ha estat un privilegi veure 
florir projectes i iniciatives de perso-
nes que han sentit un impuls extra al 
seu pas per alguns dels serveis que 
hem ofert. 
*En Quim, per exemple, va participar 
d’una de les edicions d’1, 2, 3... acció’ 
de Barcelona Activa, i actualment ha 
fet realitat el seu projecte de swing i 
coaching amb El despertador.
*La Noemí, estudiant en pràctiques 
durant el curs, ha posat en marxa la 
seva iniciativa Desnúdate Autoesti-
ma corporal. 
*Un grup de mestres de Màlaga ha 
agafat impuls per organitzar una 
cursa solidària i sensibilitzar sobre 
la lluita contra la violència de gènere 
després del seu pas pel curs ‘Cui-
dándome en clave de Mí, cuidándo-
te en clave de Ti’.
*A partir del curs d’automotivació 
ofert a la Diputació de Barcelona, 
una de les participants va decidir im-
plementar aquesta formació amb tot 
el personal de l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern.

*Aquest any en Ricard va escriure un 
llibre i, via e-mail, ens va compartir, 
amb generositat, que havíem estat 
una espurneta per fer-lo realitat.

INICIATIVES SOLIDÀRIES
Segurament totes aquestes per-
sones que hem anomenat com a 
exemple, i moltes altres  amb qui 
coincidim, compartim i aprenem, 
no són conscients de com ens arri-
ben a inspirar i a donar sentit a la 
nostra feina. Cada pas és benzina i 
empenta en la nostra aposta i ens 
animen a sumar-nos a projectes 
solidaris com el del músic Jorge da 
Rocha, autor de la cançó ‘Mare Nos-
trum’, una denúncia sobre la injusta 
realitat que han de viure les perso-
nes que busquen refugi a Europa 
i creuant el Mediterrani es troben 
amb la mort. Aquesta és una inicia-
tiva de sensibilització que també té 
format de conte, il·lustrat per Marta 
Castro i traduït, de moment, a 20 
llengües d’arreu del món. Un pro-
jecte que seguirà avançant el 2019.
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CAPACITAT D’ESCOLTA I EMPATIA
Això és el que volem fer en aquest 
espai: escoltar i agrair els testimo-
niatges perquè ens omplen el cor 
d’alegria i satisfacció.
“Teniu un tarannà que em va captivar des 
del primer minut i em va fer despertar un 
gran interès per com plantegeu les activi-
tats, l’enhorabona! L’any passat vaig co-
mençar el camí del canvi professional i el 
creixement personal amb el meu primer 
taller amb la Maricel Ruiz al “Kit de gestió 
emocional en temps de canvi”, després 
vaig tenir l’oportunitat d’assistir al taller 
amb en Jordi Esqué “Buscant el superhe-
roi que portes dins” i al juny vaig anar a un 
altre sobre creativitat coordinat pel Jordi 
Muñoz a Cabrils. 
Tinc una motxilla plena d’aprenentatges i 
recursos molt valuosos. Només us puc dir 
Gràcies! La vostra feina és molt necessària 
i enriqueix col·lectivament! Alberto 
(participant del coaching laboral per a joves)

“Celebro haver assistit al recorregut com-
petencial amb en Joan Canals perquè 
he après molts recursos i a trencar certes 
creences que ens poden limitar. Gràcies!
(participant de la BSO de les teves competències)

“Quererme y aceptarme tal como soy 
con mis virtudes y mis defectos. Quitarme
la coraza, relajarme más y no intentar 
llegar a todo y por supuesto no sentirme 
culpable. Casi nada!
En mi clase hemos elaborado un mural 
titulado ‘Doy las gracias por…’ y todos los 
días escribimos mínimo un agradecimien-
to. Mis alumn@s están encantados y yo 
más. Rosa
(participant del curs Cuidándome en clave 
de Mí, cuidándote en clave de Ti)

“Dimecres em vaig emocionar de debò 
perquè he tingut la sort de trobar-me pel 
camí a una persona que m’ha ensenyat a 
ser ecològica. A disfrutar, a baixar el nivell 
d’exigència amb mi mateixa, a gaudir de 
qualsevol cosa, a respectar-me i escoltar 
els meus desitjos… Moltes gràcies per 
voler-me acompanyar tots aquests me-
sos. Txell
(coachee)

“El curs d’automotivació m’ha servit per 
tenir més confiança en mi mateixa i més 
autocontrol a l’hora d’expressar o dir el 
que vull.”

“M’ha ajudat a veure les coses de ma-
nera diferent i a millorar amb les meves 
relacions.”

“Descobrir el meu veritable potencial 
per afrontar els meus objectius.”

“He après a equilibrar més les emocions 
i a posar límits a alguna situació.”
(persones participants del curs d’auto-
motivació a la Diputació de Barcelona)
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