
 

 

Taller “Eines per viure una maternitat i paternitat conscient i positiva:  

gestionant les llums i ombres emocionals” 

 

Qui? Servei de Psicologia de Clínica Verna: Helena Cabruja – psicòloga, fisioterapeuta, 

PNI, Yoga i Mindfulness @balancearte 

On? Clínica Verna, grups reduïts. 

Quan? 01.12.2022, de 17:00h a 18:30h.  

Preu? 36 euros individual, 40 euros unitat familiar (si és possible, recomanem 

assistència en parella o bé persona de confiança de la mare).  

 

A Verna, percebem l’experiència familiar en un sentit ampli, construint un espai segur 
on les nostres famílies es sentin acollides i involucrades, és per això que us proposem 

“Llums i ombres de la maternitat”, de la mà d’Helena Cabruja, la nostra psicòloga 
integrativa, especialitzada en la dona.  

 

Eines per viure una maternitat i paternitat conscient i positiva és un taller de 90 

minuts, pensat principalment per a famílies esperen un nadó, que l’acaben de tenir o 

bé esperant o iniciant la bimaternitat, amb interès, curiositat i necessitat d'aprofundir 

en una maternitat/paternitat sense filtres, perquè un naixement no només és qüestió 

de la mare, sinó de la parella, de la família i de tota la societat.  

 

Aquesta sessió d’acompanyament, pretén donar-vos el moment per expressar i 

compartir tot el que esteu vivint                  . Un entorn on us sentireu compresxs, escoltadxs i 

contingudxs per tal de gaudir d’aquest moment i afavorir l’adaptació del nou rol com a 
mares i pares.  

 

Els principals punts que tractarem: 

• Quan creus que comença la maternitat/paternitat? 

• Emocions i ambivalències que provoca la maternitat/paternitat. 

• De què parlem quan parlem de postpart? 

• L'ordre i la reestructuració familiar. Sostenir i donar espai. 

• I ara, on queda aquella dona/home que no sabia el que era ser mare/pare? 

  

Per reservar la teva plaça al taller: 

• Reserva de plaça: abonament del 100% per transferència bancària: ES69 0081 

0439 2200 0136 3746. 

• Clínica Verna es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no hi hagi un 
mínim de participants inscrits, retornant el 100% del valor del curs pagat fins la 

data. Si es comunica la no assistència al taller en un període menor de 72h, no 

es retornarà la quantitat abonada.  


