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Espai Sacra és una associació sense ànim de lucre, fundada fa més de 4 

anys, com a conseqüència de les inquietuds de professors i terapeutes 

relacionats amb el creixement personal. 

Des de la seva fundació, ESPAI SACRA, ha mantingut la seva vocació clara-

ment social, en tots els àmbits possibles. Aquesta orientació per donar 

suport a totes les iniciatives, que tinguessin un objectiu definit d'ajudar als 

altres, sempre ha estat una prioritat. I cada any que passa, aquesta mag-

nífica decisió inicial, es consolida i expandeix de forma exponencial. 

I ho fem, en primer lloc, engegant diversos projectes propis (APGIMA, EL 

NIU, PROGRAMA ANUAL D'INCLUSIÓ SOCIAL, APODERAMENT DE LA DO-

NA. Etc.), organitzant esdeveniments solidaris (LA CASA DEL TIBET, ESCO-

LES DE SRI LANKA) i cooperant econòmicament i de manera mensual amb 

més de 30 projectes de diversos objectius ("LUCHA CONTRA LEUCEMIA", 

"BOMBERS SOLIDARIS", "NI UN PEQUE SIN DESAYUNO", 

"ALZHEMIER CATALUNYA FUNDACIÓ", etc.) 

I tot això és possible als nostres associats i associades que, mensualment 

aporten el seu granet de sorra, a les donacions de particulars, a les sub-

vencions d'organismes públics, als voluntaris que, de forma desinteressa-

da, dedica'n temps de la seva vida, als col·laboradors que estan disposats 

permanentment a donar suport a les nostres iniciatives... gràcies a tots 

ells, ESPAI SACRA és una realitat.  
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No canviem l'exterior,  
millorem l'interior  

 

L'objectiu no és aconseguir tancar els 

ulls davant de les dificultats que la 

vida ens proposa, precisament aques-

tes dificultats forma'n part de l'apre-

nentatge. L'experiència ens diu que 

apoderant a la persona, proporcionar

-li espais per cuidar-se i treballant la 

consciència d'un mateix, permetrà 

que cadascú es col·loqui amb el 

millor lloc possible per afrontar els 

diversos obstacles.  

Per això, el missatge no ha de ser 

"canviem l'exterior", sinó més aviat 

"millorem l'interior", connectem amb 

aquelles fortaleses que tenim però 

que hem oblidat.  

formen part de l’associació, (APGIMA, EL NIU, PROGRAMA ANUAL  

D'INCLUSIÓ SOCIAL, APODERAMENT DE LA DONA. Etc.), organitzant 

esdeveniments solidaris (LA CASA DEL TIBET, ESCOLES DE SRI LANKA) i        

cooperant econòmicament i de manera mensual amb més de 30      

projectes de  diversos objectius ("LUCHA CONTRA LEUCEMIA", 

"BOMBERS SOLIDARIS", "NI UN PEQUE SIN DESAYUNO", 

"ALZHEMIER CATALUNYA FUNDACIÓ", etc.) 

I tot això és possible als nostres associats i associades que,               

mensualment aporten el seu granet de sorra, a les donacions de        

particulars, a les subvencions d'organismes públics, als voluntaris que, 

de forma desinteressada, dedica'n temps de la seva vida, als 

col·laboradors que estan disposats permanentment a donar suport a 

les iniciatives proposades per la nostra associació.  

Aquest any 2017 a Espai Sacra hem multiplicat per 3 les accions solidà-

ries, hem subvencionat més de 80 matrícules d’inscripció, hem engegat 

beques per a col·lectius amb pocs recursos (Famílies nombroses, Famí-

lies monoparentals, Jubilats, Persones en situació d’atur, Joves i Estudi-

ants). 

I tot això és possible a la contínua recerca de fórmules, per arribar cada 

any a més persones. 

“Espai Sacra proposa l'escenari, l'acompanyament i l'experiència relacionats amb 
el creixement personal... .” 

Espai Sacra és una associació sen-

se ànim de lucre, fundada fa més 

de 4 anys, com a conseqüència de 

les inquietuds de professors i te-

rapeutes relacionats amb el    

creixement personal. 

I precisament, des de la seva   

fundació, l’Associació ESPAI     

SACRA, ha mantingut la seva   

vocació clarament social, en tots 

els àmbits possibles. Aquesta   

orientació per donar suport a  

totes aquelles iniciatives, que  

tinguessin un objectiu definit  

d'ajudar als altres, sempre ha  

estat una prioritat. I cada any que 

passa, aquesta magnífica decisió 

inicial, es consolida i expandeix de 

forma exponencial. 

I ho fem, en primer lloc, engegant 

diversos projectes propis desen-

volupats per les persones que  
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Any rere any s'ha anat perfeccionant, fins a      

arribar a ser en l'actualitat un programa de 18 

mesos pel qual hi han passat més de 70 persones. 

Un programa de dues etapes, definides segons les 

necessitats de les persones que hi participen,   

inicialment amb un espai d'atenció i relaxació i 

després mitjançant una dinàmica integrativa, és a 

dir, la incorporació d'aquestes persones a grups 

que fa molt temps que tenen activitat, L'objectiu 

és que des del primer dia puguin participar de 

l'energia equilibrada del grup. 

Es tracten d'activitats necessàries per iniciar el 

procés de reinserció a la societat, l'accés a 

aquestes activitats aconsegueix que les persones 

sumides en aquesta situació, en primer lloc      

contactin amb elles mateixes, amb la seva    

essència, desterrar creences que els limiten,    

canviar el pensament de creure que algú els   

traurà de la situació, per CREURE QUE ELLS       

PODEN SORTIR, tot això, perquè la persona trobi 

el seu equilibri físic i emocional.. 

Viatge a l’apoderament  
femení 

El Viatge a l’apoderament femení es 

caracteritza per ser un espai d’acom-

panyament íntim, d’escolta activa, on 

el principi de comunitat és essencial 

per l’aprenentatge de les eines i 

recursos. Un espai d’acceptació, 

agradable i confortable. 

Si ets sents sobrepassada, estressada, 

pateixes ansietat, pateixes sovint 

dolors de cap, esquena, insomni... 

sents que has perdut l’interès de les 

coses que t’agraden,  ets sents menys 

feliç… vina i juntes viatjarem al retro-

bament dels nostres anhels i dons 

(cadascuna al ritme que necessiti), 

recobrant així la nostre essència,  

Oferim atenció  a dones en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió 

social: acompanyament a través de programes d’innovació personal a 

dones que es troben en moments vitals de la seva vida que requereixen 

eines d’autoconeixement i enfortiment per superar les situacions     

vulnerables i/o dificultats específiques com la mancança de feina,    

conflictes familiars i/o de violència de gènere.  

Aquest programa recull  activitats que donen cobertura a diferents  

àmbits que tenen en compte llocs comuns per a la dona actual i el seu 

apoderament. Per apoderament entenem, el  procés  en el 

qual  les  persones s’enforteixen mitjançant el coneixement de les    

seves capacitats, la confiança en si mateixes i en els altres, la capacitat 

de prendre accions i la creació d’un protagonisme grupal per a impulsar 

canvis  positius en les seves vides i en la societat en conjunt.   

Nosaltres volem posar a disposició de les dones en risc d’exclusió social 

i/o vulnerabilitat, metodologies d’innovació personal. Aquestes         

activitats es desenvolupen de forma grupal i també individual. 

“L’humor es la millor medicina per les nostres ànimes.  

 Programa Anual d'Inclusió Social  

Apoderament de la Dona per a Igualtat de Gènere 
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Teràpia en grup 

Els beneficis de la 

 teràpia en grup estan demostrats en 

estudis científics on s’evidencia la 

millora de la salut emocional i la 

millora de la qualitat de vida de les 

pacients, ja que milloren la comunica-

ció, l’escolta i les habilitats socials per 

afrontar la malaltia davant de tècni-

ques i pautes emocionals no directi-

ves. Aquestes tècniques i pautes 

suavitzen l’estrès, redueixen l’ansie-

tat, l’angoixa, la depressió i milloren 

el procés d’acceptació-adaptació. 

 

APGIMA  (Acompanyament emocional en processos de 
càncer de mama i ginecològic) 

APGIMA és un grup terapèutic d'acompanyament emocional per a 

dones que estan transitant o acaben de fer-ho per un procés de càncer 

de mama i/o ginecològic, així com pels cuidadors, familiars o persones 

de l'entorn que vulguin participar-hi, amb la finalitat de compartir i  

intercanviar experiències sobre el procés de la malaltia amb l'objectiu 

comú de millor la qualitat de vida de la pacient i crear un entorn     

estable i positiu. 

El format es defineix com un itinerari de llarga durada amb trobades 

quinzenal d'1,5 hores on s'acompanyarà emocionalment als               

participants del grup a través de dinàmiques de grup i a través de     

l'escolta i comunicació de cada propi procés individual. 

Oferim aquest servei de forma permanent cada any. 
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Segons la Generalitat de Catalunya (2016): Les 

escoles de pares i mares són una iniciativa que 

sorgeix per donar suport a les famílies en l'edu-

cació dels seus fills. Són espais d'informació i for-

mació, on l'intercanvi d'experiències i la reflexió 

col·lectiva esdevenen eines que permeten mil-

lorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies 

que contribueixin a un desenvolupament integral 

dels fills en els aspectes físic, emocional, afectiu, 

social i escolar. 

El Niu es defineix com un espai de família. Un en-

torn on mares, pares i joves poden adquirir, ex-

perimentar i intercanviar coneixements i ex-

periències amb la finalitat de construir de forma 

particular un entorn sa, equilibrat i enriquidor a 

casa seva. 

Tenint en compte aquestes aproximacions, el pro-

jecte que es presenta ofereix la possibilitat de 

construir aquest Niu, on se supera el simple domi-

ni de temes vinculats a l'educació i criança dels 

fills. La proposta va més enllà, analitzant i recon-

struint les estructures individuals, de parella i la 

seva fusió en forma de família, incorporant també 

l'acció amb els mateixos joves.  

Jornades Solidàries amb les 

Escoles de Sri Lanka  

Després d'algunes accions esporàdi-

ques al llarg d'anys anteriors 

(Recaptació de fons per La Casa del 

Tibet, etc.)  l'any 2017 vam inici-

ar una col·laboració amb AYUDA SRI 

LANKA Cooperació Sociosanitària, per 

organitzar jornades solidàries per 

recaptar fons. Col·laboradors i volun-

taris d'Espai Sacra no han dubtat en 

dedicar, temps, esforç i molta il·lusió 

en participar de manera desinteres-

sada, en aquestes jornades. Gràcies 

de tot cor a tothom, tant als organit-

zadors com als participants.  

Aquest és un dels principis de la nostra essència com a associació, po-

sar en marxa projectes per acompanyar a les persones, però també 

participar econòmicament en projectes innovadors. Part de les quotes 

dels nostres associats i associades, es destinen a altres projectes socials 

com ara els que relacionem a continuació. Durant l'any 2017 hem acon-

seguit arribar a més de 30 projectes socials i ajudar-los amb el nostre 

granet de sorra. El nostre objectiu és arribar a més de 100 projectes 

anuals.... i estem segurs que l'aconseguirem.  

Lucha contra la leucemia: Fund Josep Carreras - XAMFRÀ:Música i esce-

na per la inclusió social - BOMBERS SOLIDARIS - Becas Escolares Te-

aming - Preinfant: acompañamiento a la maternidad - Alzheimer Cata-

lunya Fundacio - Ayuda Barcelona Solidaria -ABARSOL- - F.P. AVISMÓN-

CATALUNYA - Adama - Ayúdanos a despertar sonrisas - Música para 

Despertar - iWith.org Team - Ningun peque sin desayuno - Teaming 4 

Teaming - ACNUR Comité Español - Fundación ACAVALL - Pallapupas -

 ASOCIACIÓN TE DOY LA LUNA - Servei d'Acompanyament en el Dol ...i 

molts més 

“Donar és rebre I  
rebre és donar.” 

 EL NIU, Escola de família  

ÀREA SOLIDÀRIA ESPAI SACRA  
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https://www.teaming.net/luchacontralaleucemia-fundjosepcarreras
https://www.teaming.net/luchacontralaleucemia-fundjosepcarreras
https://www.teaming.net/luchacontralaleucemia-fundjosepcarreras


L'any 2016 va suposar un creixement dels ingressos, del 43% versus l'any anterior, mantenir aquest 

nivell de creixement durant el 2017 era un repte difícil. Però des de l'inici de l'any vam treballar amb 

una única direcció: augmentar les iniciatives de comunicació i difusió, amb això vam aconseguir arribar 

a molta més gent i com a conseqüència, el nombre d'associats durant aquest any s'ha duplicat. 

Sumant totes aquestes accions ens ha permès fins i tot, incrementar el creixement d'aquest any fins al 

60% versus l'any 2016. Una fita impressionant, considerant que es tracta del tercer any consecutiu 
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De tot cor... 

als professors, Talleristes, 

terapeutes i professio-

nals en les seves dife-

rents àrees, gràcies a tots 

i a cada un d'ells, pel seu 

lliurament, il·lusió, per 

aportar idees, iniciatives i 

cada una de les accions 

que posen en marxa, ori-

entades exclusivament a 

fer que la nostra associa-

ció arribi als seus objec-

tius. 

Agraïments 
I un especial agraïment a tots els nostres associats i associades, perquè sen-

se la seva estimable col·laboració seria impossible dur a terme tot l'anterior. 

Gràcies als estaments públics que col·laboren d'una o una altra forma en 

portar cap endavant el Programa D’Inclusió Social i que cada dia sigui una 

realitat consolidada.  

I per últim i no menys important, gràcies a totes les persones que assisteixen 

d'una o una altra forma a les nostres activitats perquè gràcies a ells creixem 

com a persones i ens enriquim amb les seves experiències.  

 

GRÀCIES—GRACIAS—ESKERRIK AS-

KO—GRAZAS—THANK YOU—

MERCI—GRAÇAS—GRAZIE  

Entitats col·laboradores 


