CURS TRIENNAL DE FACILITACIÓ DE GRUPS.
Equip docent
Equip docent
L’equip de professorat, terapeutes, mentores i supervisores està format per persones
diplomades en Treball de Processos i amb experiència en el camp del treball amb
grups i amb el món.
A continuació es detalla el nom de les persones de l’equip, en quin rol estan o
s’ofereixen, en quina llengua treballen i si les sessions poden ser presencials o
virtuals i on.

Sara Carro
Coordinadora del curs, formadora, mentora, supervisora i terapeuta
Contacte: sara@filalagulla.org
Llengua: materna el castellà, també català.
Sessions: en xarxa i presencials a Barcelona.
Confío en el sentido profundo que esconde el Gran
Misterio de la Vida y a menudo, esta búsqueda, se
convierte en el motor de mi vida.
Nací en el País Vasco. Salí de allá para estudiar la carrera
de Historia en la Universidad de Salamanca y acabé mi
etapa universitaria viniendo a Barcelona, atraída, aunque
todavía no lo sabía, por la libertad que ofrece una ciudad grande para poder
relacionarme de una manera abierta y no convencional con mis amantes y mis
amigas. Mi experiencia como facilitadora está nutrida por el aprendizaje relacionado
con mi participación en diferentes movimientos sociales, por el Teatro de las
Oprimidas, y por todos los juegos por los que he sido jugada durante todos estos
años.
En el 2009 cofundé, junto a otras compañeras, la cooperativa Fil a l’agulla, una
organización que ha ido creciendo hasta tomar vida propia y desde la que nos
dedicamos a facilitar procesos de toma de conciencia en diferentes ámbito
organizacional, educativo y terapéutico.
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Me gusta acompañar a grupos y organizaciones a lidiar con retos y momentos
difíciles y convertirlos en potenciales aprendizajes que ayuden a seguir su camino.
Por mi historia personal relacionada con mis años de escolarización, me motiva
especialmente acompañar a escuelas e institutos a promover una convivencia sana.
Trabajo codo a codo tanto con criaturas como con personas adultas para crear
mundos que sean habitables y seguros. Como formadora también estoy interesada
en dar apoyo a las diferentes formas de aprender y desarrollarnos.
Acompaño a personas desde una mirada terapéutica en procesos de toma de
conciencia, tanto dentro programas de estudios relacionados con el Trabajo de
Procesos como fuera de un contexto formativo. También acompaño a parejas de
dos o más personas y soy experta en relaciones no convencionales.
Tengo una estrecha relación con algunos caballos, que me inspiran y me ayudan a
entender a los humanos y a contemplar los grandes misterios de la vida.

Neus Andreu Montsech
Formadora
Contacte: neus@filalagulla.org
Facilitadora
de
grups,
formadora
i consultora
organitzacional, també acompanya a persones i parelles en
el seu camí. Diplomada en Treball de Processos en el
Regne Unit.
La meva passió és donar suport a organitzacions,
comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi.
Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada
situació a la qual contribueixo a facilitar és única i conté saviesa. Em sento
profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona.

Mireia Parera Puigdomènech
Formadora, mentora i supervisora
Contacte: mireia@filalagulla.org
Llengua: llengua materna és el català, també pot ser en castellà.
Sessions: virtuals o presencials a Barcelona.
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Diplomada en Treball de Processos el 2018, per l'Institut de
Treball de Processos i Democràcia Profunda, amb el
reconeixement de l'Associació Internacional de Treball de
Processos (IAPOP). El meu projecte final és sobre l’assetjament i
el treball amb els Cercles de Paraula i la mirada restaurativa.
Sóc llicenciada en Ciències Ambientals i d’això conservo el meu
amor pel planeta i la connexió amb la natura. Desde 2004 faig el
gir cap a la facilitació i em formo amb diferents metodologies. Estic al Institut de
Facilitació i Canvi (IIFACe), on compartim espai amb altres persones de l’estat que
faciliten des de diferents marcs i contextos. El meu aprenentatge i coneixements es
nodreix especialment de la meva experiència socio-política i d’haver viscut en
comunitat.
Sóc sòcia de la cooperativa Fil a l'agulla i intervinc com a facilitadora en les diferents
àrees: organitzacions, comunitats i món educatiu.
M’apassiona treballar amb grups, està en el foc del conflicte i acompanyar a
transitar els moments i espais més difícils per a descobrir més qui som.
Em preocupa molt especialment el tema del col.lapse ambiental. Tinc una gran
relació amb la natura, és essencial per ser qui sóc i no perdre’m.

César Fernández
Formador, mentor, terapeuta i supervisor.
Contacte: info@cesarfernandez.co
Llengua: materna castellà i gallec, també català.
Sessions: en xarxa o presencials a Olot.
Facilitador de grups, formador i terapeuta. Diplomat en
Treball de Processos al 2019 per l'Institut de treball de
processos i democràcia profunda.
M'apassionen els processos de creixement i transformació
de les persones, els grups i les organitzacions. Intento posar
el focus de la meva feina en ajudar a que aquests processos
es donin el més alineats possibles amb l'essència més
profunda de cada persona, de cada grup, amb això que els
fa únics i especials i des d'on el potencial d'aportar al seu
entorn i al món és més gran.
M'encanta també perdrem a les muntanyes i els llargs viatges a peu.

Núria Danès
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Formadora, mentora, supervisora i terapeuta
Contacte: nuriadanes@filalagulla.org
Llengua: català i castellà
Sessions: en xarxa i presencials a Barcelona.
Sóc Diplomada de Treball de Processos, llicenciada en Sociologia
i postgrau en Polítiques Socials i Comunitàries. Sóc membre
activa del Instituto de Trabajo de Procesos.
Sóc sòcia de la cooperativa Fil a l’Agulla on treballo com a
facilitadora de grups i organitzacions, terapeuta individual i de
relacions i formadora.
Tinc àmplia experiència en l’àmbit de la participació local i el
desenvolupament comunitari.
La formació en Treball de Processos m’ha ofert la possibilitat
d’incorporar una mirada més àmplia entorn les dinàmiques
socials i comunitàries. M’interessa especialment com aborda la realitat social tenint
en compte a les persones en tant que individus, relacions i grups. I com sense
descuidar els tres nivells podem facilitar una acció social transformadora.

Anna Espadalé Grabulosa
Formadora, mentora, terapeuta i supervisora
Contacte: anna@filalagulla.org
Llengua: català (llengua materna) i també el castellà.
Sessions: virtuals o presencials a Girona (Gironès) i Verges (Baix Empordà)
Sóc educadora social, psicòloga i diplomada en treball
de processos.
Actualment el que em dóna sentit és explorar maneres
de viure i treballar més sostenibles per les persones,
les organitzacions i el planeta.
Sóc sòcia fundadora de la cooperativa Fil a l’agulla i
actualment lidero la seva seu a Terres gironines des de
Jafre, un poble del Baix Empordà. Em motiva molt
contribuir a descentralitzar la facilitació perquè es
pugui desplegar per tot el territori i cada vegada més persones la coneguin i hi
tinguin accés. També explorar com la facilitació pot aportar a la relació camp-ciutat i
com podem viure amb més connexió amb la natura i la resta d’animals.
Des de Fil a l’agulla treballo de terapeuta, acompanyo organitzacions, faig supervisió
d’equips i també faig formació en facilitació de grups i en cures a les organitzacions.
M’interessen molt tots els temes relacionats amb les cures i ara mateix m’interessa
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especialment el tema de la gestió de l'estrès i el burnout perquè és un tema que he
patit molt a nivell personal i en el que tinc moltes ganes de poder aportar.

Blanca Fariña Pagés
Formadora i terapeuta
Contacte: blanca@filalagulla.org
Llengua: En català o castellà. Entèn el gallec.
Sessions virtuals o presencials a Barcelona.
Soc gallega i vaig voler venir a viure a Catalunya fa uns
vint anys com un pas que sentia necessari per trobar el
meu propi camí. Ara mateix sento que aquest encara
continua aquí.
Sóc llicenciada en Sociologia i especialitzada en temes de
participació ciutadana i desenvolupament sostenible. L’any
2021 em vaig diplomar en Treball de Processos (Instituto
de Trabajo de Procesos y Democracia Profunda / IAPOP), i
el meu projecte final de la diplomatura va ser un anàlisis
comparatiu entre la mirada del Treball de Processos i les
Constel·lacions Familiars.
El meu recorregut professional en l’àmbit social i comunitari em va portar a
interessar-me en les dinàmiques menys explícites de les relacions i en les veus
sovint més marginades, com unes de les claus fonamentals de la transformació i el
canvi social.
La meva experiència personal amb estats on el límit entre “realitat” i “fantasia” a
vegades apareixia difús, i que sovint eren viscuts des de la por, la solitud i la
fascinació, em van fer interessar-me per la diversitat d’estats de consciència i
maneres de percebre el món. En aquest procés, vaig començar a aprendre també
com el món és part i s’expressa a través de nosaltres.
Actualment treballo a Fil a l’Agulla com a terapeuta, formadora i facilitadora, on
acompanyo a persones, grups i organitzacions en moments de repte i canvi.
Eva Sánchez Díaz
Terapeuta
Contacte: sanchezdiazeva@gmail.com
Llengua: En català o castellà.
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Sessions: virtuals o presencials a Sant Cugat del Vallès (fins al juny 2022 hauran de
ser online).
Facilitadora de grups, Formadora i
Terapeuta. Diplomada de Treball de
Processos al 2019 a dues escoles, a
l'Institut de Treball de Processos i
Democràcia Profunda de Barcelona, i a
Deep Democracy Institute a l’escola
Internacional.
És també Educadora Social de formació,
Artterapeuta i Dansa Moviment Terapeuta,
així com està formada en diverses teràpies alternatives com la Kinesiologia.
Durant 15 anys ha treballat en l’àmbit social i d’exclusió, i en els últims anys s’ha
enfocat en el món terapèutic, formatiu i de facilitació.
Acompanya processos de canvi i consciència tant amb individus, relacions, grups i
organitzacions, per tal que trobin un major significat ajudant-los en el seu procés de
creixement i desenvolupament.
Té experiència en diferents àmbits com en violència de gènere i abús, joventut i
migració, salut mental, autoestima i apoderament, temes de suïcidi, adiccions,
trastorns de conducta alimentària, processos creatius…
Facilita en espais molt diversos, des de moviments socials, partits polítics,
cooperatives, comunitats veïnals, grups d’enfoc terapèutic, com dins d’institucions
com ajuntaments, empreses i ONGs.
Eterna aprenent, curiosa, amant de la creativitat, la natura, el moviment, les relacions
humanes. Interessada en els processos de transformació de les persones i
apassionada pel llenguatge del cos, el lideratge conscient i la gestió del poder dins
dels equips i les relacions.
En els últims anys ha investigat en el marc de la seva tesina sobre temes de trauma i
abús, sexualitat, estats alterats de consciència i connexió amb la pròpia essència.

Barbara Rabinad
Terapeuta
Contacte: barbara.rabinad@gmail.com
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Llengua: En català o castellà.
Sessions: virtuals o presencials a Sant Cugat i Barcelona.
Diplomada en Treball de Processos per l’Institut de Treball de
Processos de Barcelona.
Sóc una dona apassionada i perseverant, m’agrada
involucrar-me en nous projectes i utilitzar el meu potencial
creatiu per trobar solucions noves als reptes personals i
professionals. M’apassionen les relacions humanes i la força
que se’n genera d’aquestes. M’interessen els processos
d’aprenentatge de les persones i les oportunitats de canvi i
transformació que ofereixen aportant claredat i direcció en
els moments difícils.
Utilitzo diferents mètodes per aconseguir els resultats
desitjats, adaptant-me amb agilitat a les necessitats de cada moment.
A la meva trajectòria professional he liderat diferents projectes. He acompanyat
intervencions des de la metodologia del teatre de l’oprimit, he facilitat empreses en
moments de canvi, he donat suport per incorporar la perspectiva de gènere en
diferents àmbits, he realitzat tallers i formacions amb entitats, professorat i AMPA’s,
grups de dones i joves. Sóc coach, experta en gènere i conflicte. Portava la
Secretaria tècnica d’Economies Comunitàries, a l’Ajuntament de Barcelona. Vaig
facilitar la diagnosi de les necessitats formatives de les Economies Comunitàries. El
resultat va ser promoure el creixement de diferents grups en quantitat i qualitat, fer
networking per evolucionar i desenvolupar-se, identificar oportunitats per aconseguir
recursos. Vaig cofundar l'Associació Enruta't, Formació en Desenvolupament
Personal (www.enrutat.org).
Treballo aplicant metodologies participatives, entenent la vivència com el centre de
l’aprenentatge. Com a facilitadora individual: sóc responsable de l’Àrea
d’Acompanyament Personal des d’on acompanyo processos de creixement personal
i de parella www.barbararabinad.com. He acompanyat a la Xarxa d’Economia
Solidària com a comissió de cures amb l’objectiu de cuidar les relacions personals a
l’ambient laboral. Sóc facilitadora del programa de Líders Empoderades, Grunkraft.

Anna Pujol Villarroya
Terapeuta i supervisora
Contacte: xurubia@yahoo.es
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Llengua: llengua materna el català, també castellà.
Sessions: virtuals o presencials a Olot.
Acadèmicament vinc del món Ambiental: Sóc diplomada en
ciències ambientals (UAB, Barcelona), i tinc dos post-graus del
Màster de Sostenibilitat (UPC, Terrassa).
A nivell laboral actualment em dedico a l’acompanyament de
grups i organitzacions, especialment en l’àrea de gestió
emocional i de conflictes. Paral·lelament acompanyo a
persones i parelles a explorar més profundament qui son
(normalment a través de les crisis).
Sóc diplomada en Treball de Processos per Deep Democracy International i per
l’Escola de Treball de Processos i Democracia Profunda. Col·laboro en ambdues
organitzacions com a terapeuta i coach.
Sóc sòcia treballadora de la Cooperativa Resilience Earth i sòcia i membre activa de
IIFACE.
Dirigeixo la editorial DDX, des d’on traduïm al castellà llibres d’Arnold Mindell.
Actualment estic molt centrada en projectes relatius a l’emergència climàtica i a
persones desplaçades.
M’apassiona investigar com dur a terme debats a nivell social, partir dels conflictes
que tenim a les nostres comunitats per aprendre de la nostra diversitat a través del
diàleg profund.
Crec que aquests espais de diàleg i reflexió social ens ajuden a connectar més
profundament amb nosaltres mateixes, amb les nostres veïnes i amb el nostre
entorn ecosocial

Sergi Barrientos
Terapeuta i supervisor
Llengua: En català, castellà, anglès o italià.
Sessions virtuals
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Contacte: sergiproces@gmail.com.
Diplomat en Treball de Processos, Facilitador, Formador i
Terapeuta, m'apassiona el treball entorn a la diversitat, la
transformació comunitària i organitzacional, el poder i la
resiliència.
Una llarga experiència en moviments socials i projectes
entorn a la justícia social, així com anys vivint i treballant
en diferents parts de món amb múltiples organitzacions i
comunitats m'han donat una consciència transcultural i de
les dinàmiques de privilegi, poder i marginació.
Membre fundador de el Projecte Go Deep reconegut amb el GENE Global Education
Innovation Award '17, treballo actualment amb organitzacions, refugiats i temes
relacionats amb els homes, la relació entre homes i la violència.
Sóc un enamorat de l'estudi i la investigació dels diferents mètodes i perspectives de
facilitació, de l'art i de la muntanya.
linkedin.com/in/sergi-barrientos-299a2a161
https://godeepproject.org/

Conchi Piñeiro
Supervisora
Contacte: conchi@altekio.es
Llengua: En castellà, entén el català.
Sessions virtuals.
Me apasiona la innovación metodológica y estoy
enfocada en encontrar formas creativas de responder a
los desafíos del contexto que como humanidad estamos
viviendo, para lograr una transformación ecosocial, que
nos lleve a las personas a estar más conectadas entre
nosotras, con nosotras mismas, y con los ecosistemas en
los que vivimos. En esa búsqueda, aplicamos la
facilitación a personas, organizaciones, comunidades y territorios, con muy diversas
aplicaciones. Hemos co-creado el juego comunitario Go Deep, a partir del juego del
Oasis y del Trabajo de procesos. También he impulsado la filosofía Elos y el juego
del Oasis en Europa desde hace diez años, en red con otras personas y
organizaciones.
Como facilitadora de grupos, tengo amplia experiencia en procesos de toma de
decisiones, gestión emocional, transformación de conflictos, innovación, indagación
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y planificación. Soy cofundadora y facilitadora experta del Instituto de Facilitación y
Cambio (IIFACe), y Diplomada en Trabajo de Procesos y Democracia profunda, por el
Instituto de Trabajo de Procesos.
Soy cofundadora y socia de la cooperativa Altekio. Licenciada en Ciencias
Ambientales, Doctora por el Programa Interuniversitario de Educación Ambiental.
Investigadora colaboradora del Laboratorio de Socioecosistemas (Departamento de
Ecología, Universidad Autónoma de Madrid). Autora de más de 30 publicaciones
científicas y divulgativas.
Recientemente soy madre, vivo en un pueblo y anhelo una mayor conexión cotidiana
con la naturaleza.

Imma Pascual Sànchez
Terapeuta
Contacte: inmapascualsanchez@gmail.com
Llengua: valencià/català, castellà, anglès (nivell intermedi)
Sessions virtuals o presencials a Barcelona i Girona (a partir de l’abril)
Sóc la Inma Pascual, vinc de València, tinc 32 anys i en fa
més de 10 anys que vaig arribar a Barcelona.
Sóc diplomada en Treball de Processos, en Educació
Social, formadora en Teatre de les Oprimides i
especialitzada en l'àmbit de les violències sexuals.
Actualment treballo sent formadora i facilitadora de grups
a l’Esberla SCCL i fent acompanyaments individuals. Vaig
ser una de les fundadores de Cúrcuma SCCL, una
cooperativa on vaig créixer durant 6 anys com a persona i
com a professional, i on em vaig especialitzar en
perspectiva de gènere i LGBTIQ+, facilitació de grups i economia social i solidària.
Sóc una persona inquieta, curiosa i molt enèrgica. M’agrada la natura, el Sol d’hivern,
l’horitzó del mar… La relació amb la natura m’ajuda a viure més connectada a
l’essencial; em sosté quan necessito suport i descans, em dóna energia quan estic
baixa d’ànims, m’allibera quan estic carregada, m’inspira quan estic creativa…I tants
d’altres processos encara per descobrir.
Els feminismes cada dia m’aporten nous aprenentatges, més consciència de la
diversitat de les opressions socials i em connecten amb una saviesa col·lectiva que
em dóna esperança en els moments més difícils.
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M’agrada treballar a partir de processos creatius per la presència que aporta el joc,
el cos com a canal d’expressió i les històries de vida, que fan visibilitzar la humanitat,
la resiliència i el potencial transformador que tenim cadascuna de nosaltres.

Meritxell Martínez i Bellafont
Terapeuta
Contacte: meritxell@laxixateatre.org
Llengua: Català, Castellà (Anglès i Francès)
Sessions: Virtuals i presencials a Barcelona.
Experta en processos de creació de comunitat, en relacions
de poder i d'opressió, així com de la presa de consciència
de la diversitat. Especialista en la creació i la facilitació de
Teatre Fòrum interseccional. Grau en Educació Social i
Economia. Codirectora i cofundadora de l'Associació La
Xixa, on treballa com a facilitadora de grups, formadora, i de
sessions individuals; realitza tasques de gestió i
coordinació de més de 25 projectes locals, nacionals i
internacionals. Diplomada per l'Escola de Treball de
procesos l'any 2021.
El meu projecte final "Intervencions de facilitació en camps polaritzats: com puc
estar present en una situació de forta polarització i quines opcions tinc per a la
facilitació?" reflexiono sobre la meva pròpia experiència facilitant camps altament
polaritzats amb l'esperança que els resultats siguin útils per a altres persones
facilitadores.
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