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ANÀLISI TERÀPIA AMB CAVALLS i VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

 

En el mes de maig de 2019 la senyora Marta Cirera de l’empresa SOMATICHE 

presenta al Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de l’ABP Gironès Pla de l’Estany 

(GAV), de la Regió Policial de Girona del Cos de Mossos d’Esquadra (CME), el seu 

projecte de “Teràpia amb cavalls per a dones victimes de violència de gènere”.  

El projecte té com a objectiu oferir la teràpia amb cavalls a les dones que han patit 

violència de gènere, per tal que puguin treballar la gestió de la por i l’apoderament i 

per afrontar decisions i noves estratègies de vida. En concret: 

 el tipus d’intervenció de la teràpia es centra en el cos i pretén que la dona 

pugui sortir de la dinàmica de la por, la dissociació i la immobilització que ha 

adquirit després del maltracte patit. Aquesta intervenció es fa amb el contacte 

i la realització d’uns exercicis amb els cavalls. És una teràpia complementària, 

que té la particularitat de generar-se en un enquadrament de treball diferent al 

que és el consultori: es treballa a l'aire lliure, prestant atenció no només a el 

cavall sinó també al que passa al voltant. Específicament en el treball amb 

cavalls, ells són animals summament sensibles que responen davant les 

emocions humanes, això està comprovat científicament. La connexió amb el 

cavall és el que motoritza tota la teràpia: ells són la motivació i també 

serveixen de mirall o projecció. Per tant, funcionen com "facilitadors" que 

possibiliten les diferents intervencions. Els beneficis per a les persones que 

reben la teràpia són: neuromotors, soci-emocionals, psicològics, entre d'altres. 

 el projecte té una durada de sis mesos i consta de dues parts: una 

primera part on la senyora Cirera faria una entrevista a les dones 

individualment, les quals no haurien d’explicar la seva vivència amb la 

violència, sinó que seria una presa de contacte per conèixer-se i una segona 

part on es començarien les sesions grupals que es faran un cop al mes amb 

cavalls juntament amb altres dones. 
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 Ens proposa oferir la possibilitat d’accedir al programa a un nombre 

determinat de dones, un màxim de sis dones, de forma voluntària i totalment 

gratuita, on el requisit de selecció era que les dones tinguissin suficients 

recursos de gestió de la seva vida i un nivell de comprensió de la llengua 

(català o castellà) mínim pel seguiment de les activitats. 

Un cop valorat el projecte i la qualificació del la senyora Cirera, la qual està 

especialitzada en processos traumàtics a traves de la teràpia somàtica amb cavalls i 

disposa d’una ámplia formació en el procés del trauma;  es  veu convenient que en 

les sessions grupals hi estigui present un agent del Grup d’Atenció a la Víctima 

del cos de mossos d’esquadra per tal que es pugui veure el tipus de teràpia que 

es fa i els seus efectes; així com també poder aprendre eines de suport i una millor 

comprensió de la fisiologia del sistema nerviós davant de la por. 

El Grup d’Atenció a la Víctima va seleccionar quatre dones que havien patit 

violència de gènere, de les quals algunes tenien mesures judicials de protecció 

vigent i altres no i se’ls va presentar el projecte acceptant participar en el mateix. 

 

Desenvolupament de les sessions grupals amb cavalls 

El 19 de juny de 2020 es va iniciar el taller grupal amb les quatre dones i un membre 

del GAV, on la senyora Cirera va exposar que no feia falta que expliquessin la seva 

història personal, que el taller pretén reforçar el sistema i capacitat de gestió perquè 

puguin comprendre les reaccions que tenen i alhora donar eines per gestionar també 

la seva híper atenció. En diferents sessions va explicar, analitzar i treballar els 

següent aspectes: 

 

 l’emoció, dient que aquesta activa els processos i l’estrès que és la capacitat 

de superar aquests processos. Va aconsellar llegir un llibre que es titula “La 

enfermedad como camino”, que les pot ajudar a comprendre la causa de les 

malalties o reaccions que han tingut en el cos després d’haver patit violència.  
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 l’estrès, que és i com és gestiona, on posteriorment les participants 

exposen la incomprensió que han vist per part del seu entorn sobre la situació 

que han viscut. 

 el significat de la por. La por bloqueja la capacitat de reacció i essent una 

reacció animal; si l’agressor detecta la feblesa, aquest es veu amb més poder 

per abusar; es tracta de la dominància de la por.  

 la neurocepció i el seu significat, aquí s’explica que la neurocepció és el 

procés per el qual els nostres circuits neuronals, diferencien si una situació o 

persona és perillosa o amenaçant per nosaltres o si per contra, podem sentir-

nos segurs amb ella sense necessitat de posar em marxa estratègies 

defensives. És a dir, és l’avaluació inconscient de les amenaces que estan a 

l’entorn, o sigui, la capacitat que té el cervell de detectar el perill. En aquest 

cas els cavalls són altament sensibles per poder adaptar-se i sobreviure en el 

seu estat natural: la seva supervivència depèn de la seva capacitat d’avaluar 

l’entorn. Depenent del nostre llenguatge corporal i l’energia que transmetem, 

el cavall reaccionarà d’una forma o una altra i marcarà la relació que 

mantinguem amb ells. Existeix un punt molt important que és saber escoltar, i 

per això necessitem calma interior. Les expressions facials ens mostren l’estat 

de l’altre i, així podem interpretar el que és segur o no per nosaltres. Els 

problemes apareixen quan tenim por i no som capaços d’escoltar. És en 

aquest moment quan reaccionem i els cavalls ho fan igual, la qual cosa fa que 

en pocs segons la situació pugui canviar totalment. Quan això succeeix, hem 

d’aprendre a mirar des de fora i preguntar-nos que està passant a nivell bàsic, 

ja que normalment no serà perquè el cavall es porti malament o perquè 

nosaltres no tinguem prou autoritat, sinó perquè la situació s’ha convertit en 

una qüestió de supervivència. 
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 el llenguatge corporal i les postures de submissió. Es fa participar a les 

dones perquè expliquin els símptomes que tenen i responen majoritàriament 

que tenen dificultat per la concentració, estant en híper alerta quan van pel 

carrer, tenen molta desconfiança de les persones, entre altres símptomes. 

Exposa que part del drama que han patit és que elles no s’esperaven el que 

els hi ha passat. 

 la dissociació, un mecanisme de defensa de l’inconscient o que posem en 

marxa de manera inconscient per no experimentar dolor emocional davant un 

conflicte o situació estressant.  És a dir, quan patim o estem davant d’un 

esdeveniment greu o extrem, la nostra ment necessita escapar o evadir-se 

d’això, per el seu impacte emocional. El problema vindria quan aquesta 

dissociació es manté en el temps i l’esdeveniment traumàtic ja ha passat. 

 l’estratègia del sistema nerviós. La fisiologia de la por comença per els 

peus, quan més fred tinc, tinc més por i la calor es ràbia. Si no sento els peus, 

els haig de moure, si no sento les cames, me les haig de tocar, cal moure 

totes les articulacions, la mandíbula i desbloquejar-les, per d’aquesta manera 

estar arrelat a la terra i present en el cos. La terra és la estabilitat, la 

seguretat, allò que ens dona suport, que ens nodreix i que no canvia la seva 

forma, ens dona sensació de seguretat i estabilitat. Connectar amb la terra 

implica centrar-se, estar en el propi centre, equilibrar-se. Per tant, és 

important visualitzar com ens connectem a la terra, 

 la coherència cardíaca, és una tècnica fàcil d'utilitzar, amb beneficis 

comprovats per la salut emocional i física, i és que, el cor no és aliè a les 

emocions. Quan ens sentim nerviosos el nostre cor batega més fort, també es 

desboca quan ens espantem, estressem o ens donen una mala notícia. Si el 

nostre cervell emocional es desajusta, el cor pateix, literalment.  
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No obstant això, l'equilibri del cor també influeix en el nostre cervell i estat 

emocional, de manera que si potenciem la coherència cardíaca podem 

millorar el nostre benestar físic i psicològic. 

Els beneficis són: un estat de tranquil·litat i relaxació que t'ajudarà a combatre 

l'estrès i l'ansietat, un estat de claredat mental que et permetrà prendre millors 

decisions, un major autocontrol emocional i una major autoestima, una major 

resiliència i capacitat d'adaptació davant els canvis i l'adversitat i una sensació 

de benestar que millorarà la teva qualitat de vida. 

En comptes d'intentar canviar sempre les circumstàncies externes perquè 

siguin ideals, amb la coherència cardíaca es comença per l'interior, és a dir 

per la teva fisiologia. Així podràs trobar ràpidament el teu centre i trobar noves 

perspectives que et permetin contrarestar els pensaments, sentiments i 

conductes des adaptatives. 

Les sessions grupals amb cavalls les va iniciar i dirigir primerament la senyora 

Cirera i més endavant es van incorporar altres professionals, com la senyora 

Nuria Beunza, treballadora social i en Pere Clotet, psicòleg, donant suport a la 

senyora Cirera. Aquesta, després de la primera sessió, va incloure a la 

teràpia, altres dones que també havien patit violència. Durant les diferents 

sessions, l’ajudant de la senyora Cirera, la Núria, mesurava amb un aparell a 

les dones, la coherència càrdiaca.  
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Evolució i valoració de la teràpia per part de les dones participants  

De les quatre dones que van acceptar realitzar el treball amb cavalls, una d’elles va 

participar en dues sessions, en una de les quals es va marejar i bloquejar degut a les 

sensacions que va sentir durant la sessió. Es va haver d’apartar del grup, se li va fer 

contenció emocional, ja que la senyora estava desbordada davant les sensacions 

que sentia. Aquesta senyora va decidir no continuar amb la teràpia, ja que va dir que 

no estava preparada, en aquell moment, per continuar amb les sessions. La senyora 

Cirera va exposar que a vegades això pot passar, que algu no estigui preparat per 

afrontar les reacions del seu cos i la teràpia.  

És important posar de relleu, que tot i les diferències de personalitat i estils de vida 

de cada una de les dones, hi havia una coincidència i ressonància molt estreta entre 

elles davant de determinades situacions. És a dir, quan una d’elles sentia por per la 

presència o reacció del cavall o per els seus sentiments, les altres fàcilment es 

posaven en el mateix estat emocional. 

Empatitzaven molt unes amb les altres, ja que es veien molt reflectides quan alguna 

d’elles tenia la necessitat d’explicar alguna situació viscuda o alguna reacció que 

havien tingut, això feia que no se sentissin soles o estranyes davant el que els hi 

havia passat, sinó que els hi donava la oportunitat de veure que havia altres dones 

que s’havien trobat en la mateixa situació que elles. 

Concretament es varen realitzar set sessions i un cop finalitzades, el Grup d’Atenció 

a la Vïctima va realitzar una enquesta amb un total de setze preguntes, per tal 

d’analitzar, avaluar i valorar el projecte de teràpia amb els cavalls, així com la 

repercusió que ha tingut en cadascuna de les dones que han patit violència de 

gènere. A continuació es fa una conclusió de cada una de les preguntes realitzades. 

 

 

 



 
 

Anàlisi teràpia amb cavalls i violència de gènere.  GAV Gironès Pla de l’Estany 2020              7  

 

Regió Policial Girona 
Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de l’Estany 
 
 

 

1.Referent als beneficis emocionals, psicològics i físics que creuen que els hi 

ha aportat realitzar el taller amb cavalls les participants han respost: que les ha 

ajudat molt ja que en moments o situacions de més tensió, es paren a escoltar el seu 

cos, analitzar com estan i poder relaxar-se i no entrar en estat de pànic i bloqueig. 

Els hi ha donat més seguretat alhora d’interactuar amb algú i tenir més calma, més 

confiança en elles mateixes, més esperança i ganes de voler millorar, més eines per 

intentar gestionar situacions difícils, més coneixement, control i domini de les seves 

emocions i el seu cos, més reflexió, més serenitat, més eines de comunicació, més 

empatia i més motivació. Alguna puntualitza que si ho hagués de resumir en una 

frase, molt més benestar en general. Una altra explica que, amb la “Savana”, una de 

les eugues amb les que ha treballat, diu que ha après ha reequilibrar el seu estat 

mental amb el físic, per aconseguir que l’acompanyi en el seu camí. Fins ara, sovint 

estava més pendent de la resta de persones que d’ella mateixa i això li ha fet veure 

que el més important és que primer ella ha d’estar bé i centrar-se en ella mateixa, 

per després poder ajudar als altres. 

2. Referent en quin aspecte concret creuen que les ha ajudat la realització del 

taller amb els cavalls en el seu dia a dia, una d’elles exposa que l’ha ajudat ha 

anar molt més tranquil.la pel carrer sense haver d’estar contínuament en tensió, 

pendent de si es troba la seva ex parella, amb el desgast que això suposa, ara veu 

que pot fer vida normal. 

En general, veuen que tenen moltes més eines per afrontar situacions que els  

provoquen por o estrès, bé sigui respirant, o tornant a buscar les parts del seu cos 

que es desconnecten, ja sigui repetint alguna frase important de seguretat o 

recordant que el “terra sempre hi és i les subjectarà sempre”. Això ho diuen en el 

sentit que els hi ha ensenyat que connectar amb la terra té diferents significats 

segons si s’utilitza en un context simbòlic, espiritual o en altres.  

 

 

 

 

 



 
 

Anàlisi teràpia amb cavalls i violència de gènere.  GAV Gironès Pla de l’Estany 2020              8  

 

Regió Policial Girona 
Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de l’Estany 
 
 

 

 

A nivell simbòlic la terra és la estabilitat, la seguretat, allò que ens dona suport, que 

ens nodreix i que no canvia la seva forma, ens dona sensació de seguretat i 

estabilitat. A nivell espiritual quan es parla de connectar amb la terra implica centrar-

se, estar en el propi centre, equilibrar-se. Per tant, és important visualitzar com ens 

connectem a la terra, aquesta connexió ens ajuda a baixar l’activació del sistema 

nerviós i a no entrar, o sortir de la dissociació que es pot produir en una activació 

alta del sistema nerviós. Treballar a nivell simbòlic amb imatges i sensacions ens 

permet arribar a zones del cervell i del cos a les que és més difícil accedir mitjançant 

el llenguatge verbal. 

Aquesta ensenyança les ha ajudar a tenir molta més confiança en poder aconseguir 

fer les coses d’una altra manera, actuant de forma molt més ajustada a la situació 

que tenen al davant.  

Les ha ajudat a prendre consciència de la seva situació personal per sanar-se 

interiorment. A detectar els seus pensaments negatius i tòxics i actuar per rebutjar-

los. Per exemple, una d’elles diu “quan els detecto expresso o penso una paraula 

clau per desviar l’atenció a una altra cosa i així ignorar el que em fa mal”.  

 

3. En relació a quins comportaments (actituds, pensaments, emocions etc..) 

creuen que han aconseguit canviar per millorar el seu benestar, es conclou que 

totes han aconseguit deixar de viure angoixades, sense estar  constantment pendent 

del seu entorn i de tothom. També han aconseguit enfocar les coses amb més 

calma, amb més positivisme, amb més confiança, amb més responsabilitat. Millorant 

la tranquil·litat, la coneixença, la seguretat, la confiança en elles mateixes i fins i tot, 

mirant amb més il·lusió el futur. 

 

Una d’elles destaca que sobretot, s’ha adonat que amb el treball realitzat amb els 

cavalls i l’acompanyament de la senyora Cirera en l’anàlisi de les seves reaccions, 

tant del cavall com d’ella mateixa, ha vist com realment actua davant d’una situació 

de perill.  

Al prendre consciència i treballar-ho ha pogut comprovar i posar en pràctica que pot 

actuar de manera diferent. 
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En general, les ha ajudat a prendre més consciencia de la respiració i a guanyar més 

confiança en elles mateixes. A tenir ganes, una altra vegada de relacionar-se amb 

les seves amistats i plantejar-se nous reptes, que tenia abandonats, com ara anar fer 

esport per sentir-se millor. 

 

4. Se’ls hi va preguntar quines emocions van treballar i en quin sentit les va 

ajudar. Per respondre aquesta pregunta es va referenciar un llistat d’emocions 

representatives com per exemple: la ràbia, la ira, l’enuig, la por, la pena, la injustícia, 

la tristesa, la valentia, la inseguretat, la culpabilitat, l’alegria, el fàstic, la sorpresa, 

l’acceptació, l’ansietat, l’avorriment, la pietat, la vergonya, la gratitud, la nostàlgia, 

l’enyor, l’esperança, la gelosia, l’admiració, l’enveja.. etc..  

I responen que és molt difícil destacar solament una sola emoció ja que durant les 

sessions es tracten moltes emocions i cada sessió és diferent. En el cas d’una 

d’elles, exposa que vivia molt angoixada i que per tant, destacaria que va treballar 

molt l'ansietat. No obstant, també va treballar molt la por, la ira, la injustícia, la pena, 

l’empatia e inclús la inseguretat. 

 

Una altra dona es referma en que ha sentit totes les emocions que s’exposen perquè 

el treball amb els cavalls ha estat molt intens, molt profund, molt emocional i amb 

molta confiança. També s’ha passat per moments molt diferents, alguns molt 

distesos, de riure, d’esperança, d’alegria, d’acceptació, valentia, i de sentir molta i 

molta gratitud de poder gaudir d’aquest taller i de l’experiència amb aquests animals 

tant nobles. Altres moments, en canvi, han estat molt més sentits, abocats de 

manera completament voluntària, volguda i necessària, perquè el seu inconscient els 

hi demanava, per aconseguir un benestar posterior.  

 

Molts moments de recordar i de compartir preocupacions, amb tristesa, ràbia, plor, 

pena, por, inseguretat, culpabilitat, fàstic, ansietat i vergonya. Moments que, llavors, 

gràcies a l’ajuda que els hi oferien les professionals, ho van poder compartir, 

analitzar i començar a viure d’una manera diferent, molt més sana. 
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5. Per saber si el taller els hi va donar eines per apoderar-se davant de 

l’agressor o altres persones que intentin maltractactar-les novament, una 

d’elles va respondre de forma contundent, que li va donar les eines per saber 

desbloquejar-se i no entrar en estat de pànic, amb atacs d'angoixa o ansietat. Va 

aprendre a saber reaccionar davant d’una possible agressió, o bé, no sortir corrents 

davant una situació que pugui considerar complicada. 

Per altra banda, les ha ajudat a creure molt més en elles mateixes, a adonar-se que, 

per exemple com diu una d’elles: “que no sóc jo que no sé fer les coses, que les faig 

sempre malament, i que d’alguna manera, com que no en sé, o ho faig malament, 

encara que sigui sense voler, em mereixo que em tractin bé. Sobretot convèncer-me 

que puc actuar de diferent manera, millor. I d’entre les coses que puc fer millor, és 

dir fins aquí, i prou, sense haver de salvar el món ni a ningú, perquè no haig de 

demostrar, ni deure res a la vida. Perquè em mereixo tot el que pugui haver de bo i 

no cal guanyar-ho amb penitència. I que la vida és massa bonica per perdre-la dia a 

dia portant preocupacions i motxilles que no són nostres”.  

Així doncs, podem veure que sobretot destaquen que els hi ha donat autoconfiança 

per saber dir “prou o respondre senzillament: no”. 

6. Atès que la teràpia amb dones que han patit violència és bastant innovadora, 

se’ls hi va preguntar quins aspectes creien que caldria millorar del taller amb 

els cavalls. Després de l’experiència han comprovat que aquest tipus de taller s’ha 

de fer en grups reduïts, tal i com elles ho han estat fent, per tal que totes les dones 

puguin participar i fer tots els exercicis amb els cavalls. També és cert, que a 

vegades depèn de la reacció de la dona i/o la situació que s’estigui analitzant en 

aquell moment, pot fer que s’allargui més el treball amb alguna d’elles i vagi en 

detriment del temps de les altres, no obstant sempre s’ha mirat de trobar l’equilibri 

alhora d’atorgar temps per a totes. En resum és important acotar el temps de cada 

una d’elles, perquè totes puguin participar de les sessions.  
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També és important explicar que mentre una dona està fent una sessió amb els 

cavalls, hi ha també una interacció indirecta amb les altres i alhora un aprenentatge. 

En general s’han sentit molt ben acollides en tot moment per part de totes les 

formadores que les han atès, destaquen la saviesa que desprenen, la confiança i 

l’afecte que els hi han transmès.  

També ha acompanyat molt l’entorn on s’ha treballat, és un paratge de muntanyes i 

prats verds inigualable i ho valoren com un lloc fantàstic i màgic. Han trobat que 

cada dia l’aprofitàvem molt, i que en cada sessió s’emportaven una vivència positiva 

i molt important. Matisa alguna d’elles que els hi agradaria que un cop a l’any els hi 

poguessin fer una sessió recordatòria, per seguir reforçant tot allò valuós que han 

descobert i après amb els cavalls i les professionals que les han anat guiant, per 

comprovar que no han tornat enrere amb les formes de fer antigues. Perquè són les 

maneres d’actuar que han fet durant tota la seva vida, seria un recordatori per 

reequilibrar o analitzar com ha anat fluint o evolucionant la seva experiència i com 

l’han aplicat a la seva vida, per saber si la utilitzen amb l’enfoc i el camí correcte. Així 

doncs, en general valoren el taller com una teràpia molt completa, no destaquen que 

s’hagi de millorar res en concret; si que els hi agradaria disposar d’algun dossier o 

apunts de tot el que han treballat, ja que consideren que la senyora Marta Cirera ha 

fet explicacions molt interessants en quan a les seves maneres de fer i reaccions i 

per aquest motiu consideren que seria molt útil que estigués reflectit per escrit 

7. També es va valorar si l’horari del taller va ser adequat i se’ls hi va dir que 

podien fer suggeriments, millores i observacions. En general es valora com a 

molt adequat l’horari. Per una banda, poder fer les sessions durant la setmana i per 

la tarda quan els dies eren llargs va anar molt bé i per altra banda, a l’hivern, que els 

dies eren més curts fer les sessions els dissabtes al matí fins el migdia també va ser 

molt encertat, ja que va permetre treballar de forma esplaiada i sense estar pendents 

de l’hora, amb temps també per fer pauses i prendre quelcom per beure o menjar i 

parlar i relacionar-se entre elles per d’aquesta manera conèixer-se més i estrènyer el 

vincle de grup. 
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8. En quan a si el temps invertit en cada sessió es considera adequat, en 

general es valora  que el temps invertit en cada sessió ha estat molt adequat i molt 

generós i això ha fet valorar i aprofitar molt bé cada trobada. 

També valoren molt positivament que durant el temps de confinament, al no poder-

se realitzar les sessions, degut a la situació sanitària pel Covid-19; la senyora Cirera 

es va interessar per elles i van rebre el seu escalf, tot i la distància les hi va donar 

eines per gestionar la situació que s’estava vivint. 

 

9. S’analitza també l’espai on s’ha realitzat la teràpia i totes coincideixen en 

que l’entorn és immillorable, és un paratge idíl·lic, tant pel benestar de tota la 

natura que l’envolta, com per la sensació de desconnexió que es pot fer durant el 

camí d’anar i de tornar, com pels diferents espais disponibles utilitzats, els detalls a 

la nostra disposició, com el raconet del cafè, les màrfegues, les mantes, entre 

d’altres; tenint en compte que la casa és una masia en procés de restauració. 

 

10. En quan a la metodologia, les participants exposen unànimement que la 

metodologia no es pot explicar, s’ha de viure per poder entendre com funciona i 

sobretot els beneficis que aporta. Una d’elles diu textualment: “s’ha pogut visibilitzar 

per part de la senyora Cirera i les professionals que li donaven suport molt domini i 

molt coneixement de moltes teories, estratègies, vessants, recursos de metodologies 

i teràpies diferents, que jo no sé descriure, però que m’han semblat realment i 

magistralment triades, utilitzades i personalitzades, pels diferents moments viscuts i 

per cada persona 

 

11. Fent una valoració de la tasca dels professionals es pot veure que es valora 

amb la màxima puntuació a la senyora Marta Cirera per el domini de les estratègies i 

metodologies que ha seguit, les quals s’adequaven a cada moment i a cada 

necessitat. Així mateix amb una excel·lent complicitat de la senyora Núria Beunza, 

educadora social que li ha donat suport en la majoria de les sessions.  

La confiança i l’afecte que els hi ha transmès en tot moment, ha estat molt valuós 

per totes elles. 
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Destaquen que la senyora Cirera té molt de coneixement sobre el trauma i sobre la 

forma de gestionar i extreure les emocions que sent la víctima de violència de 

gènere i sap interpretar molt bé les circumstàncies de cadascuna.  

S’adapta a les circumstàncies de cada sessió, a vegades pot semblar que no hi ha 

un guió concret, però es va adaptant en funció de l’estat d’ànim de les participants 

en el moment de la pràctica i les situacions concretes que s’esdevenen. 

Respecte la senyora Núria Beunza també es valora molt positiva la seva tasca, tot i 

que era més de suport a la senyora Cirera, no obstant, es destaca que és una 

persona que transmet molta tranquil·litat i que té un tracte molt agradable i sap 

explicar i interpretar molt bé les emocions que han anat sentint. 

El senyor Pere Clotet, psicòleg, va intervenir solament un dia, però es va 

complementar molt bé amb la senyora Cirera, mostrant molta sincronia i respecte, no 

obstant per una de les dones, la seva presència la va incomodar una mica, no per la 

persona en si, sinó pel fet de la figura masculina.  

 

12. A la pregunta sobre si la teràpia amb els cavalls ha acomplert les seves 

expectatives, totes responen que les ha assolit totalment, ja que no sabien de quina 

manera les podia ajudar i l’experiència ha estat per totes elles totalment positiva, 

molt valuosa i molt enriquidora.  

 

13. Per tot això, també se’ls hi va preguntar si recomanarien aquest taller i la 

resposta unànime és que el recomanarien sense cap dubte. Una d’elles, opina que 

quan s’inicia el procés de separació del maltractador, no és el millor moment per 

iniciar la teràpia amb cavalls, però si quan s’està en un procés més avançat de 

recuperació de la violència de gènere viscuda, ja que d’aquesta manera pot aprofitar 

i comprendre més les sessions. 

Consideren que és una manera de treballar la violència patida molt necessària, 

efectiva i imprescindible, ja que per elles han estat moments de treball amb un alt 

contingut emocional i que ha deixat una gran petjada en el seu dia a dia. 
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14. Es va voler valorar també si la participació en grup havia estat efectiva, si 

s’havien sentit còmodes, si havia hagut bona cohesió, harmonia etc.. o pel contrari 

haguessin preferit realitzar-lo de manera individual. Totes elles expressen que s’han 

sentit molt còmodes fent el treball en grup, sobretot, amb les dones que han acabat 

el curs.  

Han creat un vincle fort i consideren que és molt important perquè s’han sentit més 

acompanyades en tot moment, ja que en les sessions es comparteixen sentiments i 

vivències molts similars i el fet de treballar en grup també les ha ajudat a aprendre 

unes de les altres i ha donar-se suport entre elles.  

Al comprovar que tenien molts punts en comú en les situacions de violència viscuda, 

això les ha fet veure, que no són persones estranyes i que hi ha altres persones que 

també han passat per aquest tràngol. Destaquen que tot i treballar en grup és bo que 

el grup sigui reduït. 

 

15. Per nosaltres també era important contrastar o comparar la teràpia amb 

cavalls en vers la teràpia convencional amb un psicòleg/a especialitzat/a en 

violència de gènere, per poder entendre les diferències o l’efecte produït en elles. 

Així doncs, les dones valoren que la teràpia convencional va molt bé al principi de la 

separació de la seva parella, va molt bé poder explicar les teves experiències 

personals, t’ajuden a entendre el que has viscut i que has estat víctima de violència 

de gènere. Però passat el temps, quan ja ets totalment conscient de tot això, 

t’estanques ja que no en tens prou amb paraules i és quan és ideal poder treballar 

amb cavalls per ajudar-te a poder avançar en el teu dia a dia. Destaquen que les 

dues teràpies són bones, no obstant valoren molt positivament la teràpia amb 

cavalls, sobretot perquè a diferència de la teràpia convencional, aquesta no treballa 

des de la raó o els pensaments, perquè aquests ja els han exposat, parlat, i analitzat 

moltes vegades, tant interiorment com amb diversos professionals que les han 

ajudat.  
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I veuen que els pensaments, en un moment donat no les salven d’una situació de 

perill, en canvi interioritzar una manera de fer diferent si que les pot salvar o ajudar. 

Una d’elles ho expressa de la següent manera: ”el que més diferencia la teràpia 

convencional, el més important que he descobert, après i comprovat realment, és 

que els pensaments poden anar per una banda i en canvi el cos, en situacions de 

perill pot anar per una altra.  

És una reacció primitiva, és un instint, no una decisió. I realment, en aquest punt, 

havia comprovat que no hi arribava amb els pensaments. Personalment, creia que 

era perquè no en sabia prou d’aprendre a fer les coses de diferent manera i bé. Però 

realment amb la Marta Cirera hem pogut veure i viure que no era que no en sabés 

prou, sinó que el que passava realment és que ho estava fent per un camí equivocat, 

ho feia per un camí inaccessible.  

Vaig poder practicar amb els cavalls una situació «controlada» de por, que era 

suficient segura com per no sentir pànic i prou vàlida com perquè el cos s’ho 

cregués. Una situació en la que tu tries posar-t’hi, i tot i que el cos responia com si 

fos un perill de debò, encara que no fos un perill real, al mateix temps tenia el 

privilegi, mentre això succeïa, de comptar amb una persona experta que t’anava 

guiant sobre el que estava passant, i que et donava una resposta important i 

sanadora, completament clau, a allò que estava succeint, i del que tu fins ara no 

havies vist de cap manera, perquè no eres ni tant sols conscient. 

És increïble, perquè hem vist i viscut que és un altre llenguatge completament 

diferent, és un llenguatge del cos cap al cos, però alhora, activant voluntàriament el 

raonament, que és justament el que es desactiva quan tens por a la vida real.  

I just allà, en aquell moment, és quan te n’adones completament de com actues, i 

potser fins i tot del perquè, però sobretot, el més important, és que te n’adones que 

pots practicar, pots ser conscient, i amb la seva ajuda, pots intentar actuar de 

diferent manera, per deixar de tenir un únic pilot automàtic que es posa vermell a la 

mínima i que dona una mateixa i màxima resposta a tots els perills que et trobes, ja 

siguin grans o petits, ja sigui una resposta proporcionada o no, correcta o no, perquè 

és el que sense voler el nostre cos ha après a fer, inconscientment, després d’haver 

patit perills o pors tant grans, amb els que no comptàvem, i que involuntàriament ens 

van superar. 
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De manera que, fer-ho conscient, viure-ho i aprendre a donar una resposta molt més 

adequada, molt més correcta, a tot el que ens podrem anar trobant en el nostre 

camí, perquè quan ho trobem en el dia a dia, no podrem practicar, sinó que ens 

sortirà el que haurem incorporant, perquè a la vida no pots dir «un moment, que 

m’ho penso», t’ho trobes de cop, i és real i inesperat i et surt el que et surt. I 

justament per això, tenir l’oportunitat de treballar-ho i modelar-ho, és quelcom molt 

valuós i necessari.” 

Valoren que amb el psicòleg convencional treballes explicant les situacions de 

violència que has viscut i et fan prendre consciència del que has de fer i el que no. I 

encara que tinguis molt clar el que has de fer en els teus pensaments quan arriba 

l’hora de veritat et sents sola i et bloqueges ja què sovint no pots aplicar les pautes 

perquè no tens a ningú que t’acompanyi. Ho has treballat a nivell mental però no a 

nivell de reacció física. En canvi amb aquesta teràpia hi ha hagut una combinació de 

teoria i pràctica que ens ha ajudat a assimilar millor les nostres emocions, com hem 

de corregir determinats comportaments que ens poden perjudicar, afrontar les 

nostres pors i la nostra postura en el dia a dia. 

 

16. Ja per acabar, com un dels objectius del taller era la gestió de la por i 

l’apoderament per afrontar decisions i noves estratègies de vida, per nosaltres, 

el grup d’atenció a la víctima del CME, era important saber si amb el treball amb els 

cavalls havien aconseguit aquests objectius; i efectivament per totes va ser molt 

satisfactori i exposen que la teràpia amb els cavalls, juntament amb els exercicis que 

els hi ha ensenyat, les ha ajudat a veure que escoltant com estan a nivell intern, 

poden rectificar i connectar amb els peus, la respiració, desbloquejar la tensió del 

coll, les mans i d’aquesta manera et permet prendre decisions i poder actuar davant 

qualsevol situació.  

El treball amb tots els cavalls ha estat molt positiu i una d’elles destaca la seva 

experiència amb l’euga, de nom “Savana”. Aquesta l’ha ajudat a afrontar les 

situacions de de por i d’angoixa i a reconduir-les.   

És a dir,  l’ha ajudat a unificar ment i cos com a eina per generar l’equilibri, 

l’autoconfiança i l’energia necessària per afrontar les dificultats que li puguin anar 

sorgint d’ara endavant.  
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Sobretot, destaquen que és una manera diferent de gestionar la por i l’apoderament, 

és una experiència que ha viscut al cos, i que s’ha quedat al cos. Una d’elles 

remarca que “a banda de les respostes raonades del que ha viscut, considera que hi 

ha una part que no es pot explicar amb paraules i justament és la més important, 

fonamental i valuosa de tot i ha estat que anteriorment no recordo haver pogut sortir 

mai «victoriosa» d’una situació de perill o de por, i aquí sí! Sí que ho hem fet! I això 

s’ha quedat al nostre cos. I des del cos ens envia aquesta seguretat, (que abans era 

inseguretat), aquesta confiança (que abans era desconfiança en mi mateixa) i aquest 

apoderament (que abans era empobriment), que fins ara tant havíem trobat a faltar i 

que en canvi és tan necessari. Agraint moltíssim haver tingut la gran sort i la gran 

oportunitat de participar d’aquest taller, ha sigut un gran privilegi, del que 

malauradament, per la meva situació econòmica personal actual (generada arran, 

justament de la meva història de violència de gènere), no hagués pogut accedir”. 



 
 

Anàlisi teràpia amb cavalls i violència de gènere.  GAV Gironès Pla de l’Estany 2020              18  

 

Regió Policial Girona 
Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de l’Estany 
 
 

 

 

Conclusió del Grup d’Atenció a la Víctima del cos de mossos d’esquadra de 

Girona 

Després de participar en les diferents sessions amb els cavalls, juntament amb les 

dones que han patit violència de gènere i que van acceptar fer aquesta prova pilot 

amb la senyora Cirera, valorem que ha estat una experiència per elles molt 

important, que han treballat i gestionat d’una manera diferent la seva por i el seu 

apoderament, és una experiència que ha viscut el cos i que s’ha quedat en el cos, 

com diu una d’elles, hi ha una part d’aquesta teràpia que no es pot explicar amb 

paraules, i és justament la més important, fonamental i valuosa, és a dir s’ha de 

viure. És una teràpia que les ha ajudat a veure, a comprendre molt més els seus 

neguits i a reconduir-los i a enforcar-se en el seu equilibri i benestar.  

Per tant, valorem que ha estat molt exitosa per a les dones la realització d’aquest 

treball i aquesta experiència. I sobretot agraïm profundament a la senyora Cirera la 

seva proposta, el seu interès i dedicació en totes les sessions realitzades; així com 

la seva perseverança en l’aprofundiment de l’estudi del trauma, amb 

l’acompanyament dels seus cavalls, en les dones que han patit violència, ja que per 

aquestes, hem constatat que ha estat una experiència única, necessària i molt 

valuosa per totes elles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


