
Empoderament de la cura 
personal 

‘CAP DE SEMANA DE BENESTAR PER A LA DONA’ 
 

PRESENTACIÓ: 

Dos dies d’activitats per nodrir-nos i conèixer-nos més com a dones, des de 
l’exploració, la convivència i el respecte. 

A partir de tallers vivencials  treballarem l’ús que fem de la cosmètica des de la nostra 
feminitat, anant més enllà d’aquesta i buscant la millora de la nostra cura personal 
hol·lísticament.  

Desgranarem la cosmètica que fem servir a casa per saber quins tòxics o no porta i 
com ens afecten a la nostra pell. Entendrem la cosmètica com a quelcom útil i no 
com a necessitat i aprendrem a fer cosmètics senzills amb el que ja tenim a casa.  

Escoltarem quan i què necessitem buscant la connexió amb nosaltres mateixes; 
reconeixent-nos dins dels cicles llunars i menstruals en els que vivim, per a poder-nos 
acceptar a cada moment.  

I des de l’Alimentació també aprendrem nous recursos i experimentarem amb 
receptes creatives i saludables per cuidar-nos i gaudir del plaer d’un bon àpat. 

PREUS  

(inclouen tallers, cuina vegetariana amb productes ecològics i allotjament) 

• Reduïts fins al 28 de febrer: 

165€ en habitació doble o triple i 180€ en habitació individual 

• A partir de l’1 de març: 

195€ en habitació doble o triple i 210€ en habitació individual 

Vine divendres i completa la teva estada per només 40€ (mitja pensió inclosa) 

• Possibilitat de contractar massatges terapèutics 



PROGRAMA: 

Dissabte 21 d’abril 2018 

10h Recepció i acollida a les habitacions 

10:30h Presentació del cap de setmana. Te i infusions de benvinguda. 

11h-13h Taller “Dona i Cosmètica”. Judith Llum de lluna 

Activitat de consciència dels cosmètics que utilitzem; quins i perquè?  També 
aprendrem a identificar products tòxics i a llegir les etiquetes. 

Dinar i temps lliure 

16:30-18:30h Taller de “Cosmètica natural casolana”. Judith Llum de lluna 

Aprendrem petits trucs que podem fer a casa i elaborar diferents productes 
cosmètics de manera natural amb allò que podem tenir als nostres armaris. 

Descans 

19-20:30h Activitat “Dona cíclica”. Judith ‘Llum de lluna’ 

Un espai per reconèixer-nos i entendre les dones que som aprenent la nostra eina de 
poder femení. 

Sopar i descans 

Diumenge 16 de gener 2018 

9h Esmorzar 

10:30h Taller cuina saludable i ecològica. Clara Pallarès ‘Can Felicià’ 

Combinarem gran varietat de gustos, colors, textures i coccions a partir de receptes 
creative amb ingredients ecològics i de temporada, on els vegetals seran els 
protagonistes de l’àpat.  

13:30h Degustacions, dinar i comiat 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

|    www.canfelicia.com   |    info@canfelicia.com    |    670 70 99 59 (Clara)   | 


