
 

Inscripcions: 

 

migjorn@migjorn.net 

tel. 93.833.0678 

www.migjorn.net 

 

C. Roques Baixes 23 

08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) 

Maria Pujol. Sanadora, Especialista 

en tècniques maies, minerals i 

plantes. 

Helena Broquetas. Infermera 

especialitzada en Teràpies Naturals,  

Doula 

SANANT 

L’EXPERIÈNCIA  

DE L’AVORTAMENT 

TALLER PER  A  DONES I HOMES 
que volen reconéixer 

amorosament el seu fill no 

nascut 

www.sanacionmaya.blogspot.com 
Creant un espai de salut i art 

 

www.petalsderosa.com 
Suport a la Salut i al Creixement Personal 

 

 

 

FACILITADORES: 

" Va ser un moment màgic… per donar 

lloc a aquestes videtes que no van poder 

néixer... moltes gràcies dones boniques!" 

M.C. 

 

“Ha estat una experiència molt guari-

dora i agreixo de tot cor aquest espai 

d'acollida i acompanyament. Un grup 

de dones parlant sense culpes ni judicis , 

des de el cor i cap a l'ànima.  

...Parts de mi compartides amb parts 

vostres. Una energia única i plena de 

llum”. 

N.C. 

 

“No em va costar gens compartir amb 

elles moments dolorosos però també 

plens d'agraïment per a mi... tot fluïa, 

em podia deixar anar.. 

Després del taller em vaig quedar amb 

el cor obert i ple d'amor, un cor de dona 

que acabava de reconèixer petites parts 

d'ella mateixa, de la seva vida”. 

J.P. 

 

Experiències 
 

“La vida sempre avança  

i fa de totes les adversitats  

terreny de creixement.” 

 

Daniel Meurois-Givaudan 

del llibre “El no deseado” 



El taller Què t’oferim ? 
 

Un espai dedicat a retrobar-nos 

amb l’ànima del fill  que,  

per qualsevol circumstància,  

no ha nascut. 

 

Un espai de connexió amb  

nosaltres mateix@s  

en aquesta situació.  

 

Un espai  on podrem observar 

 i sentir el dol. 

 

Un espai on  

ens podrem perdonar. 

 

Un espai on podrem  donar  

al fill/a un lloc clar i en harmonia 

al sistema familiar.  

 

Un espai on podrem  acabar 

sentint amor  i agraint  

l’experiència. 

 

 

 

LLOC:  Migjorn, Casa de Naixements  

C. Roques Baixes 23 

Sant Vicenç de Castellet 

(Barcelona) 

 

DATA (2 Opcions):   

A: Dimarts 29 de maig de 10.30 a 14.30 h.  

B: Dissabte 9 juny de 10 a 14 h. 

 

APORTACIÓ:   50 € per persona 

                         70 € la parella 

 

GRUPS REDUÏTS— PLACES LIMITADES 

 

MATERIAL NECESSARI:  

roba còmoda  

mitjons antilliscants 

Una espelma (que s’aguanti dreta sola) i 

una rosa blanca o rosa per cada fill no 

nascut. 

Et proposem participar en un 

taller obert a dones  i  homes  

que han tingut un fill que no 

ha pogut néixer, per motius 

ben diversos.  

Facilitarem que tots plegats, 

en un ambient cuidat amb 

respecte i tendresa,  puguem 

sanar allò que no està en har-

monia en la nostra vida arran 

d’aquesta experiència. 

Per dur  a terme aquest pro-

cés, ens valdrem de la nostra 

ment, de la nostra veu, de la 

nostra mirada, de les nostres 

oïdes, del nostre olfacte, del 

nostre tacte, del moviment 

del nostre cos  i, sobretot,  fa-

rem servir el nostre cor. 

PROPERS TALLERS 


