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INGRAVITT és un centre holístic situat a les
Franqueses del Vallès que ofereix una
àmplia gamma d'oferta formativa en l'àmbit
del Ioga, el Pilates i les teràpies
transpersonals.

Un espai on poder treballar la consciència i
obertura corporal, l'escolta, el sentir, la
creativitat, l'expressió, el fet de deixar anar,
de compartir i de connectar amb un mateix
per crear hàbits saludables; tot això, conduït
per un equip de professionals especialitzats
en multitud de disciplines que s'encarrega
d'acompanyar en el procés intern i extern de
transformació íntima a cadascuna de les
persones que ens escullen.

Un lloc on adonar-nos de la importància que
té el nostre cos, on aprendre a capacitar-lo,
cuidar-lo, i fer-nos conscients dels nostre
límits per superar-los amb respecte i amor
cap a nosaltres.

Treballem des de la base que cos i ment
formen una unitat i que per tant, podem
observar el reflex de la nostra ment en el cos:
llenguatge no verbal, memòria cel·lular, etc. 

Tota la nostra història està escrita a la
nostra pell, ossos, músculs, glàndules,
òrgans, cèl·lules, àtoms... Som el producte
no només del que mengem sinó també
dels pensaments que hem alimentat.

Per consegüent, oferim tècniques per
poder alliberar bloquejos físics, mentals i
emocionals que impedeixen la pròpia
autenticitat, el poder connectar amb la
intel·ligència i el llenguatge del cor.
Entreguem eines per deixar anar l’estrès
restablint l’ordre intern per a tenir una
vida més plena i saludable amb un
mateix i amb el món que ens envolta.

Ens agrada potenciar un ambient
d'harmonia i companyonia. El creixement
individual es recolza en el grup amb qui
es comparteix i s’enriqueix.

A Ingravitt et facilitem trovar el teu
moment per agafar aire, respirar i
dedicar-te a tu mateix/a, per cuidar-te,
reconnectar i prendre consciència.
El moment per practicar l’estar present i
poder aplicar-ho al dia a dia, millorant així
la qualitat de vida des de la unió, el
respecte i l’amor.

1. Qui som?
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Segons la AMAT (Associació de Mútues
d’accidents de treball) en Espanya, l’estrès
laboral provoca quasi el 25% de les baixes.
Aquest és un problema que afecta al 54%
de la població activa i el segon motiu de
baixes laborals just darrera dels dolors
musculars i ossis. Per consegüent, es
perden a l’any més de 25.000 milions
d’euros. Si a aquesta quantitat se li sumen
els 55.000 milions estimats que deixen
d’ingressar les empreses per absència
d’empleats, el total de pèrdues puja a
80.000 milions d’euros a l’any, més del 7%
del PIB.

L’absentisme i les baixes per estrès
equivalen a 173,6 milions de jornades
laborals no realitzades; és a dir, quasi 476
mil anys complerts.

El 79% dels executius estan preocupats per
aquesta situació, però només el 26% de les
empreses prenen mesures. 

Hays una companyia espanyola del sector
de la selecció de personal, va realitzar unes
enquestes amb resultats sorprenents. En el
2021 el 71% dels professionals afirmaven que
volien canviar de treball, això va augmentar
a 77% en el 2022.

Per tot l’anterior la prevenció i la intervenció
precoç permet reduir l’absentisme,
augmentar la productivitat i millorar el
clima laboral. Quan les persones compten
amb un bon nivell de salut física i
emocional, rendeixen més. A més, cuidar
de la salut emocional de les persones ajuda
a captar talent de qualitat.

2. Perquè implementar plans
de prevenció de salut a la teva
empresa
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Addicionalment Joan Piñol, director de la
Fundació Salud i Persona, estima que per
cada euro invertit en prevenció i
promoció de la salut física i psíquica a
l’empresa es retornen 3,5 euros. 

Per tant, queda clar que aquest tipus
d’actuacions no es deurien valorar mai
com una despesa, sinó com una inversió
ja que, son a mitjà termini molt rentables
pels negocis que veuran com es redueix
de forma significativa l’absentisme
laboral i les baixes augmentat la salut
dels empleats i la seva productivitat.

Pel que fa al ioga segons les dades del
Consell General de Psicologia en
Espanya (COP), aplicar classes regulars
permet augmentar la productivitat en
més d’un 15%, facilitant un entorn en el
que l’estrès es veu reduït i la concentració
en hores d’oficina multiplicada.

El valor d’una organització amb un bon
clima de treball es reflecteix a tots els
nivells. No sols millora la seva imatge com
a empresa, sinó que el tracte que reben els
clients i proveïdors per part dels
treballadors es veurà positivament
influenciat.

Des de la Fundació Salud i Persona
remarquen que una bona salut emocional
en l’empresa es reflexa també en el
compliment d’objectius, tant els
individuals com els d’equip i de
l’organització. A més de reduir
l’absentisme laboral, augmenta el
compromís ja que millora la motivació i la
comunicació entre els treballadors. També
facilita lideratges més saludables i genera
cercles sans: las actituds positives obtenen
millors respostes.
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EL COST REAL DE L'ESTRÈS I L'ABSENTISME LABORAL

QUANT SUPOSA A
LA TEVA EMPRESA

7,5 dies 62€ 465€ 465.000€46.500€

+173.000.000 dies
entre la població
activa
(22.003.900)

Dies perduts de
mitjana per treballador

+22.790€ 
(salari mitjà a Espanya)
dividit entre 365 dies

Cost diari mitjà per
treballador

a causa de l'estrès i
l'absentisme laboral
*7,5 días x 62€

de pèrdues a l'anyde pèrdues a l'any

Cost mitjà per
empleat

Empresa de 100
empleats

Empresa de 1000
empleats

A ESPANYA SUPOSA: 25.500.000.000€
Pèrdues directes
(costos laborals)

173.000.000
Dies Perduts

79%
dels directius estan
preocupats per
aquest assumpte

791.079
no anessin ni un
dia a treballar

Equival a 

54%

de la població

Lèstrès afecta al

55.000.000.000€

(es deixa d'ingressar
per absència)

Perdudes indirectes

€xdia €xany
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3. Perquè optar pels nostres
cursos

S’han comprovat àmpliament els beneficis
que el ioga, el pilates i la meditació tenen
en la nostra salut, són disciplines i
pràctiques que milloren la qualitat de vida,
no només físicament sinó també mental i
espiritualment.

Els científics nord-americans han
demostrat recentment que el ioga
s’associa amb un augment dels nivells
d’àcid gamma-aminobutíric
(neurotransmissors que juguen un paper
important en el comportament, la cognició
i la resposta del cos davant l’estrès) al
tàlem i una disminució de l’ansietat. Els
resultats de l’estudi es publiquen a The
Journal of Alternative and Complementary
Medicine.

També segons les dades del Consell
General de Psicologia en Espanya (COP),
aplicar classes regulars de ioga permet
augmentar la productivitat en més d’un 
15%, facilitant un entorn en el que l’estrès

es veu reduït i la concentració en hores
d’oficina multiplicada. 

Dit això optar per aquests tipus
d’alternatives es un mitjà de prevenció i
reducció de l’estrès laboral que limita la
creativitat, la capacitat d’afrontar decisions
i provoca disminució del rendiment,
irritabilitat, insomni, apatia, falta d’energia
i falta de concentració mental, afectant el
nostre estat emocional i físic.

A més a més ajuda a afrontar la pressió del
dia a dia de manera mentalment i
emocionalment constructiva, recuperant el
nostre equilibri interior i augmentant
també la nostra capacitat de resposta. 

Pel que fa a les teràpies holístiques ens
ajuden a fer-nos conscients del nostre
inconscient i a alliberar emocions
reprimides per anar treient límits i capes
que no ens deixen ser qui som realment.
Augmentant la nostre seguretat,
creativitat i sentint plenitud en qualsevol
àmbit de la nostra vida, reflexant-se doncs
en el nostre entorn laboral.

www.ingravitt.com

http://www.ingravitt.com/


4. Beneficis del Ioga, el pilates i les tèrapies

4.2 Beneficis laborals

4.3 Beneficis empresarials

4.1 Beneficis davant dels
problemes de salut.

A continuació exposem detalladament en una llista els beneficis del Ioga, el Pilates i les
teràpies per a la nostre salut personal i laboral:

Afavoreixen l’harmonia entre la vida
personal i laboral
Eviten les contractures i els mals de cap
Redueixen la tensió física, mental i
emocional
Combaten l’insomni
Milloren l’humor
Incrementen la força física i la
flexibilitat 
Preveuen malalties
Augmenten l’eficàcia cardiovascular i
respiratòria
Disminueixen la pressió sanguínia
Ajuden a incrementar la capacitat del
sistema immunològic 
Milloren la funció dels òrgans 

Milloren la gestió mental i emocional en
situacions d’estrès i ansietat, el que es
tradueix en una major productivitat en
el treball i en la qualitat de vida de la
persona
Eliminen els efectes del sedentarisme
de la vida empresarial: alleujant
tensions de lumbars, cervicals i dorsals
Incrementen l’energia general 
Augmenten la capacitat d’organització 

Milloren la concentració ajudant a
prendre decisions de forma més
eficient.
Permeten assolir les situacions d’estrès
de forma positiva millorant l’humor i
creant un ambient laboral més
agradable.
Estimulen la creativitat 
Milloren el rendiment intel·lectual
fomentant l’atenció
Maximitzen la productivitat de
l’empleat 
Generen un ambient de treball més
harmònic, motivant als empleats a
treballar més distesos i a que la jornada
laboral passi a ser agradable en lloc de
“suportable”.
Disminueixen i prevenen les malalties,
reduint l’absentisme, les llicències i els
costos dels tractaments mèdics.
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5. Què oferim?

6. Disciplines que ofertem

Impartim sessions especialitzades pels
vostres treballadors i equip.

Les dissenyem a mida per tal de cobrir les
necessitats específiques de cada empresa
i grup particular, contemplant el grau
d’estrès i conflicte, les restriccions físiques
dels participants i els espais disponibles de
l’empresa en cas que es realitzessin les
sessions en ella. 

T’oferim la possibilitat d’incorporar aquesta
pràctica a la teva empresa o be crear un
grup tancat amb els membres de la
companyia a qualsevol dels nostres centres
o en qualsevol altre instal·lació propera al
lloc de treball.

Entre les disciplines que ofertem des de
Ingravitt qualsevol combo és possible,
estudiem les vostres necessitats i us oferim
la proposta.

Ioga
Tots es estils que engloben aquesta
disciplina, des de els més suaus i
restauratius com el Gentle, Yin yoga o
Backmitra fins als més actius i dinàmics
com el Hatha i el Vinyasa.

Pilates
Des del el mat pilates clàssic on només
necessitem una estoreta fins als
hipopilates (hipopressius + pilates) i el
iogalates (ioga + pilates)

Mindfulness i meditació
Tècniques de respiració i exercicis per
relaxar cos i ment
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Biorespiració
Consisteix en una tècnica respiratòria
intensa que ens endinsa en un estat alterat
de consciència per alliberar memòries
emocionals.

Una tècnica que ens condueix a
l’inconscient, permetent integrar parts
excloses, oblidades o negades, alliberant
memòries, creences i limitacions que
impedeixen desenvolupar l’autenticitat.

L’objectiu és deixar anar l’estrès corporal i
emocional per restablir l’ordre intern i
gaudir d’una vida més plena.

Això ens permetrà combatre els bloquejos
creatius la desmotivació i la desgana. 
Ser proactius a la feina assertius i crear un
ambient harmònic. 

Dinàmiques viltals
En una dinàmica de grup i guiats per la
dinamitzadora, surt a la llum l’origen les
creences limitants contingudes dins de
cada individu, desvelant els pactes
inconscients que estan condicionant la
seva realitat actual i no permeten extreure
el seu màxim potencial. 

Un exercici de sanació molt potent que per
deixar anar ressonàncies coercitives que
ens allunyen del nostre SER. 

Una dinàmica que apropa als companys a
obrir-se, reconèixer-se i per tant a millorar
el treball en equip per assolir objectius
conjunts.

Reconnexió amb el SER
Unes classes especials on es fa una profunda
immersió a l’essència i la tradició del ioga, una
iniciació espiritual.

Es treballen els mecanismes de la ment i
perquè molts cops ens manté atrapada en
ella, però el mes important, es que aprendrem
a sortir d’allà i reconnectar amb el que ens fa
brillar d’una manera fàcil i senzilla. 

Un aprenentatge que s’anirà instaurant en
nosaltres a cada sessió i ens ajudarà a viure en
plenitud tenint més control de la nostre ment
i per tant sent més assertius.
Sessions impartides per Ariadna Candeal,
mestre de ioga, terapeuta i canalitzadora.

Mètode VEO per a la gestió d’equips
Elimina les teves creences limitants i potencia
les teves capacitats i habilitats que et fan
única.

El mètode VEO per a la gestió d’equips ofereix
una manera diferent de treballar les
dinàmiques individuals i de grups dins d’una
empresa. És un mètode que ofereix un procés
d’autoconeixement profund amb 6 sessions
d’una hora i mitja on a través de
visualitzacions i meditacions guiades
s’eliminen creences limitants i es potencien
les pròpies capacitats i habilitats. 

Es guanya en confiança, seguretat, creativitat,
motivació i en intuïció.

Les sessions es poden fer de manera
individual o en grups reduïts.

En les sessions grupals es fa un treball
personal i introspectiu que permet viure
experiències i promoure les relacions i la
comunicació del grup de manera molt
inspiradora i efectiva. 
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Un creixement personal que es fa en grup,
on es poden intercanviar vivències,
emocions, creences, preocupacions i
inquietuds en un ambient desenfadat i
segur,

Les sessions individuals es recomanen en
casos específics, ja sigui per treballs de més
intensitat o urgència o per casos de
desmotivació, bloquejos, falta d’inspiració,
esgotament i conflictes.

Aquesta metodologia està impartida per la
Carol Badillo, instructora de VEO.

Comunica des de l’essència
Desinhibició, expressió i joc.
L’objectiu primordial d’aquest curs és el
de, mitjançant dinàmiques grupals i
individuals i a través d’exercicis pràctics,
conèixer qui som i com ens mostrem
quan sortim a la llum pública. Quins
són les nostres talents, i particularitats
que podem no reconèixer o viure amb
prejudicis i pors enlloc d’aprofitar-los
per ser únics.

A nivell més tècnic treballarem els tres
agents en joc dins la pràctica
comunicativa; l’emissor, el receptor i el
missatge.

El receptor sempre és la cosa més
desconeguda. Més o menys en
coneixerem dades bàsiques; edat,
interessos o objectius però mai tindrem
cap certesa de com anirà la nostra
relació amb ell. 

Per tant haurem d’aprendre a rebre la novetat,
a analitzar-la o a sentir-la i a relacionar-nos-hi.
I també a relativitzar-la, perquè al final,
nosaltres, amb la nostra essència i manera de
fer, n’acabarem decidint la relació.

El missatge el podem treballar i de fet, com
més clar el tinguem menys problemes en
generarà i més versàtil en serà l’ús que en fem.

En quant a l’emissor... Aquest és el més traïdor
de tots! Cal conèixer-nos, acceptar-nos i
treballar en equip (consciència-inconsciència-
emoció-pensament), donant-nos llibertat i
confiança.

Aquesta tercera part és la que treballarem
més amb profunditat sense oblidar el dos
primers agents presentats. Ho farem a través
d’exercicis pràctics on la veu, el cos i l’emoció
en seran les protagonistes, improvisacions,
situacions i role-play faran de les sessions un
joc molts refrescants i alliberador.

Sessions dinamitzades per Carol Badillo, actriu
i dinamitzadora.
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7. Per què treballar amb
nosaltres

Som un centre amb molts anys
d’experiència en el camp del ioga, el
pilates, les formacions i les teràpies
holístiques.

Comptem amb un equip professional i
molt preparat que gaudeix i estima la seva
feina.

Acompanyar a cada individu en el seu
treball físic, mental i espiritual és el que ens
mou i ens reconforta.

El teu benestar es la nostre recompensa.
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