REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Ecologia Emocional pels professionals de la salut i de sectors essencials
aplicada a la gestió de les emocions després de la pandèmia COVID-19

A mode de presentació
A l'interior de l'ésser humà s'ha tal.lat el bosc de la sensibilitat
i s'ha assecat el riu de l'esperança. Per això és precís reforestar el cor. Soler&Conangla

El món que ens pensàvem conèixer ja no serà el mateix

després d’aquesta crisi del COVID-19.

D’una banda hem vist que allò que pensàvem que no era possible, ha succeït: hem aturat vides,
ciutats, mobilitat, escoles, fàbriques, empreses. Massa malalts, massa morts... Més que mai ens hem
adonat que vivim vinculats i que

som interdependents uns dels altres;

que allò que succeeix a uns,

acaba afectant els altres en aquest mon globalitat i interconnectat.

professionals de la salut i de
espiral d’activitat frenètica i, a voltes,

Durant tot el temps que ha durat aquesta fase de pandèmia, els

sectors essencials s’han vist immersos en una
descontrolada, per a donar resposta a l’atenció i cura de les persones, des de l’abastiment d’allò més
bàsic fins a la cura de la salut i la vida. A tot això s’ha afegit la manca de recursos suficients per
fer-ho en bones condicions i la preocupació per no contagiar o tenir cura de la seva família confinada
a qui havien de deixar a casa mentre ells desenvolupaven el seu quefer professional.

Aquests professionals, que han estat en primera línia d’aquest combat en la pandèmia del COVID-19,
han donat el màxim i el millor de si mateixos, fins el punt d’emmalaltir alguns, o d’esgotar-se molts
altres. Han vist molt de patiment, s’han amarat d’una pluja àcida d’emocions desequilibrants pròpies,
dels companys, dels malalts, de les famílies i de tot el sistema social: por, impotència, frustració,
angoixa,

solitud,

tristesa,

desesperança,

desolació,

desesperació,

ràbia,

ira,

fúria,

irritabilitat,

decepció... i les han sabut gestionar o reprimir en funció de cada cas. Sabem que mentre la crisi
esclata hom troba formes de continuar: l’estrès l’ajuda a seguir funcionant i a donar-hi resposta. Ara
bé,

quan

aquesta

espiral

vertiginosa

acaba,

hom

pot

quedar

emocionalment.
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REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Qui ha aguantat, tan bé com ha pogut, és possible que sigui a posteriori, un cop finalitzada l’etapa
més difícil, quan de cop es quedi sense esme, i amb

un enorme cansament emocional i moral.

Quin preu poden acabar pagant aquests professionals si no gestionen l’estrès posttraumàtic
que han patit? Quins recursos i eines els hi podem facilitat perquè puguin fer un drenatge
emocional de tot allò viscut i retrobar el seu equilibri i serenor?
Aquesta

proposta

formativa

s’emmarca

en

aquest

plantejament

i

vol

oferir

eines

des

del

model

Ecologia Emocional (Soler&Conangla, 2002) per a REFORESTAR EL NOSTRES CORS.

L'Ecologia Emocional
La

Fundació Ecologia Emocional,

‐‐

projecte amb vint i quatre anys de vida, és una entitat privada

resposta
seriosa i creativa al repte actual del creixement personal i l’educació emocional i en valors.
sense ànim

de lucre fundada per Jaume Soler i Mercè Conangla, que treballa per donar una

Ecologia Emocional (Soler&Conangla, 2002)

L'

és l'art de gestionar, de forma sostenible, el nostre

món emocional de manera que la nostra energia afectiva s'orienti al nostre creixement personal,
augmenti la qualitat de les nostres relacions i millori el món en què vivim.

Apostem per formar un nou model de persona: la persona Emocionalment Ecològica: que se sent
responsable de la seva vida; que decideix ser part de la solució i no del problema; amb consciència
ecològica i emocional; que forma part d'un tot; i que entén que les seves accions i la manera de
gestionar les seves emocions tenen un impacte en ella mateixa, en els altres i al món.

Partim que quan millora la persona tot el que l'envolta
evoluciona. Així treballem per a ajudar a posar en joc i
incrementar

les

capacitats

de

cada

persona

per

a

gestionar de forma adaptativa, sostenible i ecològica el
seu món emocional.

Perquè quan una papallona mou les seves ales una brisa recorre el món. I, quan un bri de pols cau al terra, el
planeta sencer pesa una mica més. I, quan dónes una trepitjada, la terra se surt lleugerament del seu curs. Sempre
que rius, l'alegria es propaga com les ones d'un estany. I, quan estàs trist, ningú, enlloc, pot ser realment feliç.
Norton Juster
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REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Plantejament
5 Tallers presencials
d’Ecologia Emocional de 4 hores, que es poden realitzar
independentment uns dels altres en funció de les
necessitats de persones i col·lectius.
Aquesta

proposta

consta

de

Cadascun d’ells aborda diferents aspectes als que és bo
donar resposta per aconseguir reequilibrar les emocions,
reduir l’estrès i encarar amb més serenor la represa de la
quotidianitat.

Els

tallers són eminentment vivencials.

Es treballarà amb tècniques de respiració, centraments,

corporalitat i dinàmiques emocionals individuals i de grup. De cada taller en sorgiran Bones Pràctiques
a continuar treballant individualment a fi d’integrar-les.

Conscients de la

necessitat de tenir cura d’aquests professionals

i la dificultat de

fer-ho de forma presencial en el moment actual, hem dissenyat un primer

TALLER ONLINE PER REFORESTAR ELS CORS
per crear un espai protegit on, a partir de la seva presa de consciencia emocional,
puguin drenar aquestes emocions viscudes i crear un mapa futur amb línies orientades al
pensament i accions per a revitalitzar-se.

Objectius

Continguts

Mesurar el impacte en ells/les mateixos

L’Espai emocionalment protegit.

per

Els paisatges emocionals: Fent Mapa.

prendre

consciencia

dels

paisatges

emocionals viscuts.

Inventari i balanç de pèrdues i de guanys.

Crear un espai d’aturada i reflexió en un

Drenatge emocional. Hàbitats emocionals

entorn protegit.

compartits i el camí del mig.

Ordenar l’experiència emocional viscuda

Eines i recursos per una gestió emocional

per una millor gestió emocional.

adaptativa.

Aprendre

eines

per

una

higiene

emocional a fi de reemprendre la seva
activitat amb vitamines emocionals.

Duració: 3 hores
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REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Descripció dels tallers presencials
Duració de cada taller: 4 hores

Mapejant el nostre cor: Paisatges
emocionals post-crisi
La vida és com un viatge. Pensem que sabem
cap on anem, però llavors, de forma inesperada
ve la vida i ens canvia el paisatge. Antonio Gala

Drenant les nostres emocions.
Enmig del gran soroll que ens envolta és
fonamental crear un petit silenci dins nostre
per a poder començar a pensar amb serenor,
ja que tot comença amb el pensament. Imre
Kertész

En aquest taller treballarem el procés de gestió
emocional.

Quins

dominen

el

en

fenòmens

nostre

món

climatològics

emocional?

Plou,

neva, hi ha boira, tempestes... fa sol?
De cop hem pres encara més consciència de la
nostra vulnerabilitat, que som mortals, que la vida

Obrirem el “Sac del fatal” i donarem nom al que

tal

nia

i

com

la

teníem

concebuda

potser

era

insostenible.

dins

aquestes
deixar

En aquest taller ens situarem en el moment present i
prendrem

consciència

de

l’estat

dels

nostre.

Només

emocions

anar

que,

així

podrem

de

retenir-se

descontrolades,

drenar

poden

o

de

fer-nos

emmalaltir.

nostres

territoris emocionals.

Continguts:

Contiguts:

Meteorologia emocional: A vegades plou al
cor.

Gestionar

la

incertesa

i

el

sentiment

de

Donem nom a les nostres emocions, traduïm-

vulnerabilitat.

ne el significat

Inventari i balanç de pèrdues i de guanys.

Passos

Els dols necessaris.

emocions bàsiques.

El nostre Capital Emocional.

El Triangle de les Bermudes emocional

Metàfora de treball:

Les

4

R’s

de

la

gestió

emocional: Reduir, Reparar, Reciclar, Reutilitzar

per

a

la

gestió

Metàfora de treball:
benestar emocionar
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Del

ecològica

sac

del

de

fatal

les

al

REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Descripció dels tallers
Duració de cada taller: 4 hores

Intersom: Una nova mirada a les
nostres relacions

Revitalitzant el teixit emocional
Un ésser viu necessita intercanviar matèria
amb la resta de l’univers i, segons com es faci,
la matèria s’esgota o bé es recicla per
posteriors intercanvis. Jorge Wagensberg

Per a viure en societat cal tenir la saviesa de
l’eriçó: saber a quina distància cal posar-se
de l’altre per a no fer-nos mal. Arthur

Quan un bosc es crema, quan degut a una tala

Viure és vincular-nos. Més que mai, durant una

indiscriminada la terra es desvitalitza, cal prendre

crisi, ens adonem de la qualitat de les nostres

mesures: incorporar-hi nutrients, nova terra, tenir-ne

relacions,

cura i tornar a sembrar-hi llavors i nous arbres. De

il luminen la nostra vida, ens ajuden a ser millors,

no fer-ho així, qualsevol pluja s’endurà la resta de

tenen

terra i el territori quedarà desert.

quines

Schopenhauer

de

quines

són

les

persones

que

·

cura

de

nosaltres,

s’acosten

ens

per

acompanyen

utilitzar-nos,

i

ens

contaminen, ens provoquen fuites d’energia.
De

forma

similar

emocional.

funciona

Després

de

en

l’estrès

el
i

nostre

de

territori

moments

de

Som responsables de “fer neteja relacional” per

pèrdua i esgotament cal procedir a revitalitzar el

alliberar-nos de les lloses que ens frenen i tenir

nostre cor.

major i millor cura dels nostres afectes veritables.

Continguts:

Continguts:

El cansament moral i emocional: fuites d’energia

Noves

i conseqüències.

mateixos, els altres i el món.

El circuit de l’energia emocional: fonts – circuit -

Vincular-nos

objectiu.

emergents “intersom”.

Estratègies per un creixement i vida sostenible.

Fer

La

dependències i relacions tòxiques.

cura

del

cos

físic,

psíquic,

emocional,

relacional, espiritual.
Fonts

d’energia

mirades

neteja

a

des

la

relació

de

la

relacional,

amb

nosaltres

llibertat.

Valors

desfer-nos

de

5 estratègies emocionalment ecològiques per

emocionalment

ecològiques.

a relacionar-nos amb qualitat i llibertat.

Gratitud.

Metàforas de treball:
Metàfora de treball: Vitamines emocionals

plena de noms.
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Els eriçons / Una paret

REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Descripció dels tallers
Duració de cada taller: 4 hores

El sentit de tot plegat. Paraules que curen
Tot el que està clar en els mots, està clar a la vida.
Miquel Martí i Pol

En

funció

de

quin

relat

elaborem

d’allò

viscut,

ens

connectarem a una gamma emocional que ens aportarà
benestar i equilibri o bé ens veurem immersos en emocions
desestabilitzadores que ens generen malestar.

En aquest taller treballarem amb les
seves

càrregues emocionals

paraules

i les

a fi d’elaborar un relat

amb sentit i curatiu d’aquesta crisi viscuda.

Continguts:

Pensaments mouen emocions i condicionen conductes.
Paraules dard – paraules pont.
Enfilem relats, les històries viscudes i el sentit de tot plegat.
Diari creatiu / cartes de gratitud.

Metàfora de treball: PEA
No pensis mai que ja és massa tard i no facis preguntes. Empapa't d'horitzons.
Inclús cansat, et sentiràs renéixer.
Miquel Martí i Pol
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REFORESTAR ELS NOSTRES CORS
Ecologia Emocional pels professionals de la salut i de sectors essencials
aplicada a la gestió de les emocions després de la pandèmia COVID-19
FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL
CIF G62896048

* Hores Formació:

Tallers Presencials 4h
Taller Online 3h

* Perfil assistents:

Professionals de la salut i sectors essencials.
Grups de màxim 20/25 persones (sempre en funció espai
i normativa Covid-19 en els tallers presencials)

i

* Calendari, lloc i horari:

A determinar

* Inversió de la Formació (*):

600 € per taller presencial
450 € taller online

(*) Inclou disseny, adaptació de programa i metodologia de l’Ecologia Emocional a l’àmbit
d’actuació dels alumnes, coordinació, materials, desplaçament (Barcelona) i impartició de la
formació.

Regal d'un llibre per alumne en cas de contractar
l'itinerari complet del programa 'Reforestar els nostres
cors' (5 tallers).
Llibre 'Crisis Emocionales' escrit per Mercè Conangla.

* Import exempt d'IVA per ser formació segons la normativa vigent.
* Preu vàlid per tot l'any 2020.
Som entitat acreditada per FUNDAE per tant totes les nostres formacions son bonificables

En contractar a la Fundació Ecologia Emocional esteu col·laborant en un
projecte solidari amb un marcat component social que proporciona
recursos per al creixement personal, l'educació emocional i en valors.
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Fundació Ecologia Emocional
DADES DE CONTACTE
secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 647 742 140

Persona de contacte: Marta Terraza
Tel. 663 444 252

Responsable de Programes Formatius: Paula Gelpi
Tel. 647 742 141

www.fundacioecologiaemocional.org

Twitter: @Eco_Emocional
@EcoEmocional
Facebook:
Fundació Àmbit
Institut Ecologia Emocional

www.fundacioecologiaemocional.org

