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Cicle de tallers d’escriptura terapèutica 
Autoconeixement i expressió per mitjà de l’escriptura 

L’escriptura és una eina que ens permet estructurar millor els 

pensaments, la qual cosa, alhora, facilita identificar les nostres emocions  

i limitacions, de manera que, si no els escrivíssim, potser mai els faríem 

conscients.  

Escriure ens permet, a més, l’exercici de la presència, la consciència i la 

responsabilitat, que són els tres principis bàsics de la teràpia Gestalt. 

Mitjançant aquest cicle de tallers d’escriptura podràs donar espai a les 

teves experiències, emocions, necessitats o desitjos amb llibertat total  

i en un clima grupal de complicitat i confiança. 
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Tallers i calendari 

Dimarts, 11 d’octubre  4 passes per superar el desamor  
Com vius el final d’una relació, tant de parella com 
d’amistat? T’hi enganxes i et costa deixar-la? En aquest taller 
podràs aprendre a identificar i sentir les teves emocions 
(dedicar-hi l’espai que mereixen) per centrar-te del tot en tu  
i diferenciar-te de l’altra persona. Agrair el que has viscut, 
acomiadar-te, deixar anar i alliberar-te et permetrà estar en pau 
amb tu i seguir creixent. 

 
Dimarts, 25 d’octubre  Hi havia una vegada jo  

Quin conte t’expliques sobre tu i la teva vida? Et vols 
conèixer millor? En aquest taller podràs escriure la teva 
història vital per observar com et vius tu, com et mostres als 
altres, què necessites i què vols canviar i com ho faràs per 
proporcionar-te més benestar a partir d’ara.  

 
Dimarts, 15 de novembre L’efecte mirall 

Què t’atrau dels altres? Què en rebutges? Amb aquest taller 
d’escriptura podràs observar les teves característiques  
o emocions per mitjà de l’altre, com si fossin miralls que 
reflecteixen parts del teu ésser que encara no veus. Potser 
descobreixes nous aspectes de tu i aprens a entendre’t millor, 
a acceptar-te o a gestionar més bé el teu dia a dia.  

 
Dimarts, 29 de novembre Fes desaparèixer els teus fantasmes  

Sents que tens massa conflictes? ¿Et costa comunicar bé  
o relacionar-te amb els altres? En aquest taller podràs 
aprendre, mitjançant l’escriptura, a entendre millor les teves 
dificultats i emocions (identificant i apartant les teves pors  
o els teus fantasmes) per tal de transitar-los i trobar possibles 
vies de canvi i resolució.  

 
Dimarts, 20 de desembre I tu, ¿què vols?  

En quin punt estàs de la teva vida? ¿Què et falta o què et 
sobra? Un taller per trobar les teves pròpies respostes 
escrivint. Centrar-te en tu i donar-te l’espai propi que 
mereixes no només t’apodera sinó que et permet identificar 
les teves necessitats reals, validar-les i mobilitzar-te per 
trobar solucions i viure un dia a dia més sa i fluid.  

 
Dimarts, 3 de gener  Estimats Reis Mags…  

Què t’agradaria demanar aquest any als Reis Mags? 
L’objectiu d’aquest taller és aprendre a concretar i elaborar 
les teves necessitats i desitjos. Aquest exercici et permetrà 
escriure una carta molt clara i concisa per dissenyar amb 
encert el teu nou any. Fins i tot, si t’hi animes, podràs lliurar-
la a Ses Majestats el dia 5 de gener. 
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Objectius generals del cicle 

Gaudir d’un espai propi per a l’autoconeixement mitjançant l’escriptura.  
Entendre les dimensions principals de l’ésser humà (corporal, emocional, intel·lectual). 
Ampliar la capacitat d’adonar-se o de prendre consciència de la pròpia experiència. 
Observar, identificar, acceptar i permetre’s expressar les emocions. 
Aprendre a estar més presents per estar més conscients i assumir així les responsabilitats 
pròpies.  
Aprendre a distingir-se dels altres, a saber on acaba un i on comença l’altre.  
Atendre la diversitat que ofereix el grup, aprenent-ne i nodrint-se’n. 
 
Metodologia de les sessions 

En cada taller es fa un treball experiencial i d’enfoc gestàltic a partir d’una dinàmica inicial 
senzilla per connectar amb el grup, un exercici temàtic i pautat d’escriptura i, sovint, 
propostes breus i guiades de centrament i relaxació.  
Al final de cada sessió, es dedica un espai a recollir, compartir i integrar la vivència  
del taller de cada participant.  
Es pot assistir a un o a diversos tallers, segons les preferències i la disponibilitat, o bé cursar  
el cicle complet de sis tallers. 
 
Informació addicional 

Tots els tallers es faran de 19 a 21 h a la llibreria Animal Sospechoso de Barcelona �
(c. Ventalló, 9). 
No es necessari tenir un nivell alt d’escriptura creativa ni experiència en l’escriptura de 
textos de cap tipus. Es tracta simplement de donar-se el permís per escriure el que sorgeixi, 
lliures de judicis i d’exigències literàries.  
Tot i que el centre proporcionarà el material necessari per fer el taller, es recomana portar 
bloc o llibreta i bolígraf o ploma propis i al gust, especialment si es cursa el cicle complet. 
 
Preu 

25 € cada taller o 135 € el cicle complet  
 
Inscripcions 

A evamengual@editorapeuta.cat o al c. Ventalló,  9, de Barcelona (llibreria Animal Sospechoso) 
 
Facilitadora 

Eva Mengual Alexandri  
Terapeuta Gestalt i postgrau en Coaching per a gestaltistes (Institut Gestalt). Practitioner  
en Programació Neurolingüística (Institut Integratiu). Formada en Narrativa terapèutica  
i en Apoderament personal i intel·ligència emocional. Amb experiència en teràpia individual 
i creixement personal (consulta pròpia) i teràpia grupal (tallers d’escriptura terapèutica  
a Gestalt Salut i dinàmiques per a membres de l’associació ASADEGAM).  
Llicenciada en Filologia catalana (Universitat de Barcelona). Editora, redactora, correctora  
i traductora jurada. Autora d’El camí de l’amor / El camino del amor i ¿Hacemos el Camino  
de Santiago? ¡Te acompaño! Actualment, coordina la revista Sinergia de l’Institut Gestalt 
(redacció, edició i coordinació) i està escrivint la seva primera novel·la i un llibre divulgatiu 
sobre l’autoestima.  


