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Fa molts anys que treballo en l’ensenyament, i especialment en
l’ensenyament relacionat amb la ment i el cos. Crec que la millor
manera d’aprendre és entrenar, practicar allò que es vol aprendre,
partint sempre de la base de la consciència i la atenció.
Quan ensenyo autodefensa, ensenyo a prestar atenció a lo que està
passant a dins del cos i al voltant nostre. Aquesta consciència és la
base per a poder mantenir una calma suficient per a poder gestionar les
situacions en les que ens trobem de la millor manera possible. Per
ensenyar a la gent a millorar la seva seguretat física, ensenyo pautes i
dono eines d’avaluació, comunicació i moviment físic.

AUTODEFENSA
Per a poder ensenyar autodefensa, primer cal crear un espai segur en
que la gent pot compartir experiències i sentir-se escoltada i
respectada. La experiència em permet saber què puc ensenyar en el
temps que tinc amb un grup, perquè es pugui aprofitar el temps i
assimilar la informació rebuda.
Com a docent, la meva feina és crear una estructura que permeti
transmetre informació i habilitats al alumnat. Totes les eines que
ensenyo són eines que faig servir des de fa molts anys, i que sé que
funcionen per experiència pròpia.

SEGURETAT
CONFIANÇA
SERENITAT
FLEXIBILITAT
PERSISTÈNCIA
FORÇA
Sigui un grups d’adolescents, de
treballadors, o de persones molt
diverses, aquestes qualitats són
les més claus per la meva feina.

PERSPECTIVA
DE GÈNERE

TREBALL AMB LA
MENT I EL COS

La violència envers les dones
té unes característiques
diferents de la violència
envers els homes. Aplicar la
perspectiva de gènere ens
permet saber on hi ha risc
per a les dones i de quin
tipus. Així, el podrem evitar
millor o podrem prendre
mesures per a protegir-nos.

Treballem amb la gestió de
les emocions i la tensió o
l’adrenalina per a poder
aplicar millor els nostres
coneixements en una situació
real. Utilitzo els jocs de rol i
els simulacres per a entrenar
i per a practicar tot el què
ensenyo: tant les eines
comunicatives, com les
tècniques físiques.

COMUNICACIÓ
VERBAL, NO
VERBAL I L’ESPAI
PERSONAL
Amb aquestes eines, podem
gestionar les situacions de
perill per a què no es
converteixin en situacions de
violència física.

EN L’AUTODEFENSA PELS
ADOLESCENTS TRACTEM:
Els conceptes bàsics de la violència de gènere.
La importància de mantenir la calma i la base per fer-ho.
La comunicació visual, la distància entre les persones, el moment
d’entrar en contacte físic, la consciència de l’espai.
La comunicació amb la veu, marcar i imposar límits, parlar i cridar.
Com evitar la escalada violenta d’una situació.
El marc social i legal de l’autodefensa, com tractar i denunciar
una agressió, el bullying i altres tipus de violència utilitzant els
recursos socials.
Enfocar la potència física: colpejar, donar cops de peu.
Conèixer els punts vitals i on colpejar.
Coordinar la força física amb el moviment, utilitzar les parts del
cos que estan lliures i alliberar-se d’algunes de les maneres
típiques d’agafar.

FEM AUTODEFENSA A LA FEINA.
´
`
AUTOPROTECCIO EN L'AMBIT LABORAL
Com gestionar l'espai personal i la comunicació visual, abans del
contacte físic.
Com funciona la comunicació verbal i com generar una resposta
verbal ràpidament en cas d'un inici d'agressió.
Gestionar el conflicte i les agressions verbals (insults, crits, etc).
Els límits de la defensa verbal, com gestionar les situacions en la
ratlla de l'agressió física.
Accions senzilles per a protegir de la violència física i gestionar una
agressió física en l'àmbit laboral amb la mínima violència.
Com gestionar les posicions diverses d'una baralla física: com a
víctima o persona que presencia una agressió. Com intervenir de la
manera més segura i barallar-se el mínim imprescindible.
Com defensar-se físicament al nivell bàsic.
Els procediments sanitaris i legals bàsics després d'una agressió.

TALLERS ESPECÍFICS PER A
Empreses
Organismes públics
Col·lectiu mèdic
Dones
Col·lectiu LGBTI
Adolescents
Gent gran

HE TREBALLAT AMB
Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona,
Consell Comarcal del Baix
Camp, Consell Comarcal
del Maresme, etc...

'
QUI SOC
Em defineixo com una persona que ha après de les coses viscudes. Durant la meva
adolescència, vaig patir la malaltia física i la violència de gènere. I això, en part, va ser el que
em va dur a llicenciar-me en estudis de gènere (Women's Studies) a la Universitat de
Columbia de Nova York. Sóc tercer Dan de Aikido en la Ki No Ken Kyu Kai International
Association de Doshu K. Yoshigasaki i he fet diversos cursos específics d'autodefensa
(Impact, Model Mugging, etc.) i d'altres arts marcials.
M'he format, també, en Medicina Tradicional Xinesa, en Teràpia de la Polaritat i en el
mètode Grinberg, Col·laboro amb diferents ajuntaments i entitats com el Col·lectiu Gai de
Barcelona i diverses associacions de dones.
L'any 2012 vaig publicar un llibre sobre autodefensa: ¿Estás segura? Autodefensa y las
claves de la auténtica seguridad
En tota la meva feina busco fomentar la calma, la intuïció, l'autoestima,
l'autoconeixement, la percepció i la força física... que formen la base, a la meva manera
de veure, d'una vida saludable i segura.
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