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01/ Carta 

Quan un dóna i un altre Rep….  

Benvinguts a Espai Sacra, 

 

És cert que som una comunitat solidària?, és cert que sempre estem disponibles per a aquells que 

ens necessiten?, Permanentment disposats a ajudar?,......... no és necessari estar sempre o per-

manentment, tan sol cal ESTAR. Estar just en l'instant en què l'altra persona et necessita, i per a 

aquest instant no és obligatori romandre en un estat d'alerta durant tot el dia, ni tan sols a unes 

hores determinades, no té a veure amb el temps, té a veure amb la teva disposició, si un està dis-

posat a ajudar, la persona que ho necessita, arriba, es tracta d'un moviment d'atracció en amb-

dues direccions, un moviment natural, que escapa a qualsevol intenció de intelectualizarlo, sim-

plement....succeeix. 

 

Això, per a nosaltres, bé podria ser el resum d'un any ple de satisfaccions, de grans canvis i reptes 

encara més grans. Afrontàvem l'any anterior amb molta il·lusió però amb la incertesa lògica de 

qui va construint dia a dia. 

 

Cada dia, hem intentat mantenir una disposició d'ajuda, i les persones han anat arribant, i amb 

elles més persones en disposició d'ajudar i moltes altres amb necessitats......i així hem anat crei-

xent en una espiral fantàstica, sense judicis, sense presses. 

El resultat ha estat un viatge inoblidable per aquesta vida que ens regala cada dia experiències 

tan meravelloses.     

 

Estem profundament agraïts a totes aquelles persones que ens permeten viure d'aquesta ma-

nera.  

Josep Cutillas 

Cofundador Associació  

ESPAI SACRA 
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02/ Visió 

Volem compartir amb tot vosaltres el text que forma part de l’essència de l’Associació 

de Teràpies Holístiques ESPAI SACRA: 

Ser un espai  social d'activitats terapèutiques, reconegut a la societat; per la seva 

plena dedicació al creixement personal de cadascun de nosaltres, per la seva im-

plicació  en el desenvolupament espiritual, mental, emocional i físic,  per dedicar 

tots els seus recursos als col·lectius en risc d’exclusió social i per la recer-

ca permanent del màxim nivell de satisfacció tant dels pacients com dels terapeu-

tes. Tot això des d'una perspectiva de transparència, ètica i un excel·lent servei.  
 

 

Així és com volem veure'ns 

en uns anys, com volem 

que tots vosaltres ens ve-

geu, en definitiva, aquesta 

és la nostra idea de com 

volem que la societat ens 

identifiqui. 

Durant tot aquest any 

2016, hem seguit amb la 

mateixa intenció, augmen-

tar les places del Programa d'Inclusió social, generar projectes socialment innovadors, 

sense oblidar la nostra aportació a altres projectes socials. Durant aquest any hem re-

colzat de manera econòmica un total de 32 projectes socials. 32 causes a les quals de 

forma mensual, ESPAI SACRA s'ha compromès a aportar el seu granit de sorra.  
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03/ Projectes 

 

Durant aquest any 2016, hem adquirit eines de millora per a aquest programa so-

cial. Hem seguit aprenent cada dia per trobar fórmules que aportin major eficiència 

a l'hora de treballar amb aquests col·lectius. Hem redissenyat part del programa 

que va començar sent un programa anual i que durant aquest any hem identificat 

la necessitat d'ampliar a 18/24 mesos la durada total d'aquest Programa d'Inclusió 

Social. 

Les persones procedents d’aquests col·lectius, es troben, en la majoria de casos, a 

molta distància de connectar amb el seu interior. Formar part de grups de creixe-

ment personal, mitjançant Dinàmiques Integratives, aporta innombrables beneficis, 

però fins i tot aquestes dinàmiques, impartides per professionals, poden ocasionar 

bloquejos o generar més desconnexió amb un mateix. 

Per a això es crea l'EAR (Espai d'Atenció i Relaxació), un espai d'entrada on s'avalua 

de forma pràctica i durant uns mesos, a cada participant, amb l'objectiu de derivar-

ho a la pràctica que millor li vagi i al millor moment possible. Fins i tot existeix la 

possibilitat de compatibilitzar aquest espai amb l'activitat derivada.  

Aquest espai, en definitiva, ens permet, en primer lloc generar un àrea d'adaptació 

(necessària en molts casos), que aporti a la persona benestar de forma gradual i 

d'altra banda ens aporta un lloc on poder complementar les pràctiques integrati-

ves.  

Programa D’Inclusió Social 
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03/ Projectes 

De la mà de Azahara Puertas, vam iniciar el Projecte  EL NIU - ESCOLA DE FAMÍLIA. Un 

projecte il·lusionant, innovador i atrevit. Estem convençuts que aquest, és l'embrió 

d'un canvi important en les relacions familiars. Tot i que  tenim la certesa que més 

ràpid que tard es desenvoluparà íntegrament, som conscients  que no serà un camí 

fácil. . 

EL NIU - ESCOLA DE FAMÍLIA té com a  objectiu General;  Gaudir d’entorns familiars 

sans i nutritius. 

Es tracta d’una acció formativa de ca-

ràcter psicopedagògic dirigida a qualse-

vol persona motivada en la pròpia 

transformació i la millora del clima fami-

liar. El format queda composat per 3 fa-

ses principals, diversificades en objec-

tius específics anomenats blocs. 

I tot això es defineix com un itinerari de 

llarga durada, amb trobades setmanals 

d’1,5 hores. Cada bloc està format per 

dues sessions, la primera de caire formatiu i la segona d’intercanvi, resolució de dub-

tes i consolidació d’aprenentatges post experiència a casa. 

 

Es planifica la participació de 12-14 persones. Aquest número pot estar format per pa-

relles, per pares i mares o per un sol progenitor.  

Cal tenir en compte, que la proposta no gira entorn a la família nuclear clàssica, sinó 

que incorpora visions aplicades a les estructures familiar actuals (monoparentals, rea-

grupades) o sense fills. De la mateixa manera, el grup pot estar creat per participants 

amb fills d’edats similars, per etapes i/o fins i tot es poden treballar blocs de manera 

intergeneracional.   

EL NIU  -  ESCOLA DE FAMÍLIA 
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03/ Projectes 

 

La verdad en si misma solo puede ser alcanzada dentro de 

uno mediante la más profunda meditación y conciencia.  

- BUDA - 

Medita con alegría, no medites con seriedad. Cuando en-

tres en la sala de meditación, deja tu seriedad y tus zapatos 

en la puerta. Haz de la meditación una diversión.  

- OSHO - 

Es fundamental dedicar media hora a la meditación; si es-

tás muy ocupado, entonces precisarás una hora.   

- SAN FRANCISCO DE SALES - 

ESPAI MEDITATIU 

Des de la creació d'aquesta associació, vam voler engegar una fórmula, perquè la 

meditació anés una activitat central de Espai Sacra. 

Coneixedors dels grans beneficis d'aquesta pràctica, iniciem l'any 2016 amb l'ober-

tura de l'Espai Meditativo. Un projecte ambiciós en el qual l'associació, amb la 

inestimable col·laboració dels professors voluntaris, posa a la disposició de tots, un 

espai permanent per meditar. 

A qualsevol franja horària del dia i de dilluns a divendres. Dedicat perquè qualse-

vol persona que vulgui meditar pugui fer-ho al matí, al migdia o a la tarda. Un total 

de 25 hores setmanals, dedicades a aquesta pràctica. La proposta no només queda 

en el nombre d'hores, sinó que s'àmplia a diferents pràctiques de meditació; Me-

ditació Guiada, Meditació Vibracional amb bols i cants harmònics, Meditació 

dinàmica, Meditació amb Gongs, etc… 

 

Estendre de nou la pràctica de la meditació, ha estat un dels objectius de l'any 

2016. Esperant que a poc a poc es vagi consolidant.  



 8 

03/ Projectes Altres Activitats 

Espai Sacra és un projecte  que  preten arribar  a totes les persones 

que necessitin millorar i que tinguin la determinació de fer-ho. 

Creiem que el primer pas per canviar una situació desfavorable es 

fa des de l'interior.  

Durant aquest 2015 em possat  en marxa moltes altres activitats per poder comple-
mentar el camí d’acompanyament y creixement de les persones que s’adreçen a la 
nostra associació, des de classes de relaxació i acompanyament, Meditació, Mindful-
ness, Ioga Nidra, Hatha Ioga, Tai-xi, Xi-kung, Rio Abierto...  fins  a d’altres disciplines 
enmarcades com a teràpies alternatives; Homeopatia, Kynesiologia, Acupuntura, 
Shiatsu, Sacro-craneal, reflexología… etc.  Tot això amb la col·laboració  dels profe-
sionals que conforman l’equip de ESPAI SACRA. 
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04/ Dades  

  Financeres 

Després d'un any 2015 en el qual les dificultats 
econòmiques ens mostraven reptes importants, 
aquest 2016 es presentava, com un bàlsam per 
prendre oxigen.  

No es van complir totes les  expectatives i 
aquest any hem hagut de dedicar molt temps a 
la cerca d'eficiència en els processos, per poder 
ser més eficaços en els nostres projectes. Lluny 
de detenir-nos, hem anat incrementant la crea-
tivitat per, no només dur a terme els nostres 
objectius, sinó generar projectes nous, innova-
dors i il·lusionants. 

Com recompensa a tot aquest treball, Espai Sa-
cra ha aconseguit incrementar els ingressos un 

40,1% respecte a l'any anterior, sustentat en 

l'augment de socis i donacions privades.  

I això ha permés sufragar el 100% del cost de 
les 25 places del Programa d’Inclusió Social amb 
recursos propis, desitjant que en els propers 
anys, més institucions privades i sobretot públi-
ques ens ajudin a estendre l'esmentat progra-
ma, per arribar a moltes més persones.  
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04/ Dades Financeres 
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05/ Agraïments 

Entitats Col·laboradores:  

Ho hem comunicat en infinitat d'ocasions i sempre seran poques les vegades que 
agraïm a totes les persones que fan possible el dia a dia de la nostra associació, són 
els que permeten que ESPAI SACRA sigui el que vol ser. 

Agraïments als professors, Talleristes, terapeutes i professionals 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 orientades exclusiva-
ment a fer que la nostra associació arribi als seus objectius. 

Igualment hem d'estar agraïts a tots els nostres associats perquè sense la seva esti-
mable 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 

ASKO—GRAZAS—THANK YOU—

MERCI—GRAÇAS—GRAZIE  


