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Benvingudes: 
 
El proper dia 9 de juny es se celebrarà la setena trobada d'"Apoyocesáreas: de l'abraçada virtual  
a l'abraçada real" 
 
Una trobada que té lloc a Barcelona des de fa set anys, a on ens posem cara amb totes aquelles 
persones que cada dia participem i aprenem de la sabiduria i coneixements de les altres, d'igual a 
igual, a la llista d'Apoyocesáresas (https://groups.google.com/forum/#!forum/apoyo-cesareas). És 
una trobada molt especial a on ens reunim per compartir experiències, donar-nos soport i abraçar-
nos després de tants missatges.  
 

Aprofitarem la trobada també, per rebre a la Raquel Quílez, que ens ha preparat aquesta 
intressant xerrada: 

“Kit emocional per suportar la solitud després de la cesària” 

Raquel Quílez treballa com a psicòloga, coach  i formadora. S'ha especialitzat en tractar qualsevol 
tipus de trauma vital que limiti la salut i el desenvolupament personal i professional de la persona. 
Els seus estudis en Fisioteràpia la porten a treballar en el tractament multidisciplinar, amb 
fisioteràpia i osteopatia, temes d'afectació del sol pelvià, infertilitat, preparació al part, 
maternatge, trauma perinatal, dol, etc... La Raquel ha treballat durant gairebé 15 anys com a 
docent univeritària, activitat que manté en col·laboracions de grau i postgrau. És clínic EMDR (Eye 
Movement Desensitizations and Reprocessing) amb 15 anys d'expericència i en Brainpotting (10 
anys). S'ha format en teràpia sexual i de parella, hipnosis mèdica, formació continuada en el 
Model Integrador Relacional des del 2006, etc... Per a més informació: www.institutofides.com 

 
Des d'El Parto es Nuestro i Dona Llum, us convidem a participar amb nosaltres d'aquesta trobada 
tan esperada. Qualsevol persona hi pot assistir: Dones embarassades, dones que hagin viscut una 
o vàries cesàries, professionals i, per suposat, família i persones acompanyants. Parelles, pares, 
mares, filles, fills, totes i tots sou benvinguts. 
 

Per a qualsevol aclariment, contacteu amb nosaltres per correu: 
 

encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es 
 
Per assistir és necessari que us inscriviu emplenant aquest formulari i així poder organitzar 
millor als comensals. Moltes gràcies!! 

 
https://www.elpartoesnuestro.es/content/formulario-de-inscripcion-al-encuentro-de-apoyocesareas-2018 

 
¡Us hi esperem!  

https://groups.google.com/forum/#!forum/apoyo-cesareas
http://www.institutofides.com/
mailto:encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es
https://www.elpartoesnuestro.es/content/formulario-de-inscripcion-al-encuentro-de-apoyocesareas-2018
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LLOC I PROGRAMA D'ACTIVITATS 
 

Ateneu l’Harmonia-Sala Polivalent 
Carrer Sant Adrià, 20 

08030 Barcelona 
 

 

Matí:  
 
 

10:00 a 11:00: Arribada i presentació dels assistents 
 

11:00 a 12:00: Xerrada “Kit emocional per suportar la solitud social després de la cesària” 
 

12:00 a 14:00: Debat i seguim amb les presentacions 
 
 

14:00 a 16:00 Dinar* 
 

 

Tarda:  
 
 

16:00 a 19:30 Compartir. 
 

Tingueu en compte que aquest programa està subjecte a canvis segons com trascorri la trobada. 
Apoyocesáreas som totes i els més important és que sentim la nostra cova com a casa nostra. 

 
 
 

*El servei de piscolabis i menjar serà gratuït per a les sòcies d'El Parto es Nuestro y/o 
DONA LLUM i tindrà un cost de 10€/ persona per a les no sòcies. 
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COM ARRIBAR: 
 
MAPA D'UBICACIÓ 
     
link: https://goo.gl/maps/q5FzDiPzrGN2 

 

 
  

https://goo.gl/maps/q5FzDiPzrGN2
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Plànol del Metro de Barcelona 
Link http://www.fgc.cat/cat/planol.asp 

 

 
 
 
 

 
Per arribar en metro: Agafar la línea 1 fins a la parada de Sant Andreu. 4 minuts caminant. 
 
Si veniu en tren i la vostra estació de sortida és Sants, haureu d'agafar un tren regional R2N o R2 
direcció Massanes y baixar a Sant Andreu Comtal, 5 minuts caminant fins a l'Ateneu l’Harmonia.  

 

Si veniu en avió: Des de la T1 de l'Aeroport de Barcelona, agafeu el bus A2, fins a la Plaça Espanya, 
un cop allà, agafeu la Línea 1 del Metro i baixeu a la parada de Sant Andreu, a 4 minuts caminant 
fins a l'Ateneu l’Harmonia. O agafeu el bus llançadera fins a la T2 i allà agafeu qualsevol tren en 
direcció Barcelona. Tots ténen parada a Sant Andreu Comtal. 
 
Si veniu en cotxe: Entrant per la C-58, sortida Trinitat Vella. Si veniu per la B20 agafeu la Sortida 1. 

http://www.fgc.cat/cat/planol.asp
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