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+ 
QUE IMPLICA LA RESILIÈNCIA 

PRÀCTICA? 

 Treballar contra els prejudicis i les creences limitants. 

 ANTI-etiquetes, anti-suposicions, anti-profecia autocumplidora, 

anti-resignació i anti-conformisme... 

 Treballar a contra corrent: recuperar el poder de les persones. 

Prioritzar les persones a les xifres! Implica coratge! 

 Treballar des de les emocions, des de la ètica i estar disposades a 

desobeïr normatives injustes i burocràcies absurdes. 

 Implica esforç, dedicació, flexibilitat i creativitat. 

 Donar força a la saviessa i a la INTUÏCIÓ. 

 És un important factor d’autocura professional. 



+ Conscienciació social: Teràpia 

Feminista 
• Explicació realista de com funciona el sistema patriarcal. Les 

seves limitacions i alternatives. Coneixement de totes les 

formes d’opressió i de violència masclista. Oferir dades 

clares i actuals! 

• Les dones han patit des de la infantesa tot tipus de 

violències i discriminació, per tant són + resilients. 

• Informació sobre com el patriarcat està dins de totes les 

estructures socials i personals. La familia, la parella,...la 

socialització de nens, nenes, homes i dones...com funciona 

l’amor romàntic, la dependència emocional... Per activar els 

recursos de les dones necessitem conèixer contra qué 

volem que reaccioni i actuï. 

• Està demostrat que estimular la consciència davant de les 

injustícies i davant dels abusos potencia la fortalesa com a 

persona.>>> Activar l’autodefensa emocional... 

 



+ 

Tú ets la persona més 

important de la teva 

vida 
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Emmy Werner ,B.Cyrulnik , J.Barudy, M.Rutter, 

M.Manciaux, E.H Ferikson, S.Vanistendael         



+ 
Entrevista d’exploració dels factors 

de Protecció i recursos 

personals de les Persones 

 Preguntar per cadascuna de les àrees de la resiliència. 

 Anotar en un full tot alló que tingui relació amb els factors de 

la resiliència davant la persona que estem atenent. 

 Si la persona està molt bloquejada, es poden posar 

exemples, o també deixar-la per una segona o tercera 

entrevista quan coneixem més a la persona. 



+ Què és l’autodefensa emocional? 

 Totes aquelles conductes,creences i actituds que podem fer per 

nosaltres mateixes potencien la nostra fortalessa interior, que 

ens donen força quan no la trobem i que ajuden a cicatritzar les 

ferides emcionals que provoquen les agressions i situacions 

abussives que vivim. 

 Autoconvenciment dels drets individuals: dret a l’autodefensa, a 

protegirme, a dir que no, donar-me prioritat, ca canviar l’opinió, 

prendre les pròpies decissions, a cometre errors, a ser tractada 

amb respecte, a fer menys del que humanament sóc capaç de 

fer, a gaudir, expressar sentiments, a fer mal a algú per defensar 

la meva vida, a trencar una relació, a gaudir de la sexualitat,... 

 L’Autodefensa emocional per augmentar la nostra llibertat 

emocional, per alliberar-nos de les emocions tòxiques. 

 



+ Vèncer la Por 
 4 respostes adaptatives davant la por. 

 Desaprendre (deconstrucció d’hàbits) i Aprendre, fins automatitzar. 

 Ira, agressivitat i ràbia: Motor per a l’acció. Canalitzar-les. 

 El combustible de l’Autodefensa Emocional és la CONFIANÇA EN TÚ 

MATEIXA. Parla’t com si fossis la teva entrenadora.(alliberar-se de la 

autocrítica constant) 

 BUSCAR PERSONES ALIADES per trencar el silenci i FUIG O DISTANCIAR-TE 

DE LES PERSONES TÒXIQUES. (culpa, por, impotència, desesperació,...) 

 FER-SE RESPECTAR. SENSE CAP JUSTIFICACIÓ. 

 S’HA D’ACTUAR. Començar amb petites accions. Visualitzar i metàfores. 

Imagina el que vols (esperança realista) 

 LES AFIRMACIONS: Construïdes en temps present i de forma positiva. 

 ESCOLTA LA TEVA INTUÏCIÓ i actúa en conseqüència. 

 





El cultiu del CORATGE 
 FER ENCARA QUE...El coratge et diu AIXECA’T! 

 El cultiu de la força del coratge et porta a la Valentia. PERSEVERÀNCIA. 

 El coratge té un cost personal, cal saber-lo, però val la pena pagar-lo. 

 El coratge és un acte ètic: suma l’autoconsciència de la teva capacitat i la 

consciència de la teva dignitat. 

 INTROSPECCIÓ I AUTOCRÍTICA justa. Sense arribar a l’autodestrucció. 

 BUSCAR PERSONES ALIADES. FUGIR O DISTANCIAR-TE DE LES TÒXIQUES.  

 S’HA D’ACTUAR. Començar amb petites accions. Visualitzar i metàfores.  

 ESCOLTA LA TEVA INTUÏCIÓ. 

 Estimar els teus defectes.  Estimular el Pensament crític constructiu. 

 Formular alternatives, imaginar-les,...”puc fer-ho, puc afrontar-me,...” 

 Construeix el teu LLOC SEGUR.  

 



Autodefensa Emocional I 

 Fer totes aquelles activitats que t’aporten salut, plaer, satisfacció, 

desconnexió, pau, estabilitat,... 

 Important el contacte freqüent i regular amb la natura. DESCANSA. 

 Important l’alimentació sana i l’exercici físic i intel·lectual. 

 Escolta cançons que t’agradin, que et relaxin o que et donin força, en 

funció del que necessitis. 

 Construeix la teva capsa o dossier amb imatges de persones 

històriques lluitadores, de col·lectius lluitadors, de missatges 

positius. 

 Militància i participació en les lluites socials.  Especialment en el 

moviment feminista, per la seva transversalitat. 

 Socialitzar l’angoixa i el patiment amb persones de confiança. 

COL·LECTIVITZAR-HO. 

 



 Un cop trencada la relació abussiva: Realitzar totes aquelles coses que 

li feien ràbia o motiu d’enuig a l’agressor: riure,cantar,ballar,…SER TÚ 

MATEIXA. 

 No entrar en justificacions. Ningú mereix patir violència. 

 Primer Perdonar-te a tú mateixa. No autocastigar-se. 

 Mostrar tot el teu caràcter et donarà força. 

 Actuar lliurement. Evitar els compromisos absurds. 

 Reforçar els teus “dons”, capacitats i punts forts. 

 RECORDAR ELS PITJORS MOMENTS per encara donar-se compte que ha 

fet el millor per ella…et resitua en la realitat… (“la película dolenta”) 

 Recordar-se cada matí que ha pres la decissió correcta. Per no rendir-

se mai!!! “No puc ser la dona de la teva vida perquè sóc la dona de la meva 
vida”. 

 Fer i prioritzar totes aquelles activitats que t’aporten 

salut, plaer, satisfacció, desconnexió, pau, 

estabilitat,... 

 

 

 

 

 

 

Autodefensa Emocional II 
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+ Resiliència pràctica per treballar 

emocions tòxiques 
 Impotència: Acordar petites accions: augmenta la seva sensació 

de control. 

 CONTRA LA INDEFENSIÓ APRESA. 

 Tristessa i Catastrofisme:  

 Missatge i reforçament positiu: Transmetre que pot gestionar la 
situació , que té capacitat suficient per fer-ho, si ha arribat fins aquí pot 

 Dibuixos de sentiments: “forat” “escales mecàniques”.... 

 Por: Baixar la por. El millor antídot: El grup de suport. 

 Reestructuració cognitiva: Búsqueda d’excepcions. 

 Visualitzacions: “frente a frente”, “el lloc segur”... 

 

SOMRIURE! BONA CARA, EN LA RECEPCIÓ  I EL COMIAT, L’ALEGRÍA ÉS 

TERAPÉUTICA ACTIVA ENDORFINAS! 
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+ Exercicis i tècniques 

 L’Entrevista que explora les fortaleses i els punts forts: 

 Talents, dons, habilitats especials són font de resiliència. 

 Els aconteixements positius de la nostra vida. Bons moments. 

 La carta de les 300 paraules. Agraïment a una persona 

significativa per tú. 

 Dissenya un dia meravellós. Imaginate’l! 

 Recupera una amistat del passat. 

 Estimular l’aprenentatge de noves habilitats i la vena creativa 

o artística. 

 Cerca la cançó que més energia et doni, escolta-la de bon 

matí. 

 El Globus: Com a tancament del procés de recuperació. 
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Empatía 
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Materials de suport 

 Biblioteràpia: Mujeres que corrian con lobos, el abuso 

verbal,  Tª King Kong, La Mirada de Michonne. 

 Contes, històries,...per reflexionar:  La ceni, ...Cambiar la 

vida,... 

 Vídeos resilients i motivadors. 

 Frases positives. “Tipus Mantra”: han de ser frases que 

projectin expectatives altes sobre la persona resilient. 

 Jocs d’Imatges i “Caixa personalitzada” 

 Frases de dones lluitadores feministes. Hèrstoria... 

 Informació d’activitats, jornades, tallers, seminaris i grups... 

 



+ Resum… 

 Treballar  la imaginació i la creativitat, com área resilient per arribar a 
les emocions i vivencies, és efectiva per desensiblitzar-les, per poder 
viure amb elles, visualitzar, i simbolitzar aspectes traumàtics,donar 
forma, tamany, color als sentiments, entrenant estratègies de control 
sobre els mateixos, augmenta directament la capacitat de decissió de 
la pròpia vida. Això permet desenvolupar la perspectiva de futur 
necessària per pensar en un nou projecte de vida constructiu, basat en 
les seves potencialitats i noves competències. 
 

 Tots i totes naixem amb una resiliènciia innata, i ammb capacitat per 
desenvolupar trets o qualitats que ens permeten ser resilients, com la 
llibertat emocional (flexibilitat ,autoestima, empatía, afecte, 
habilitat per comunicarse, sentit de l’humor i capacitat de resposta); 
habilitat per resoldre dificultats (elaborar estrategies, demanar 
ajuda, creativitat i  capacitat crítica); autonomía (sentit  d’identitat, 
autosuficiencia, coneixement propi, competència i capacitat per 
distanciar-se de missatges i condicions destrutives); propósits i 
expectatives per tranformar el món (somnis, utopíes, desitjos , 
optimisme, font d’esperança). 
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+ Solidaritat amb Guerrilleres kurdes 

Força a les lluites contra el patriarcat! 
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