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El 17 de desembre es va realitzar el
concert de Nadal a càrrec de Teresa
Fernàndez cantautora i Laura Sanz
amb peces del CD Amado (Joan de la
Creu, Teresa d’Àvila, Kabir,…).

El 8 de Gener sessió
de
fenomenologia de la música
amb un concert de de Le nozze
de Figaro de Mozart…Sílvia
Sabater (soprano) i Roberto
Laborda (piano)…llegir més..

Filosofia de la Terra

El 4 de Febrer es va realitzar la
conferència de Jesús Vicens. Dins el
tema general de ‘Pensar la éopca’,
conferència amb el títol ‘ Les
percepcions de la biodiversitat’.

Àrees Fundació Valors Humans

Música

El 4 de Febrer es realitzà un
taller de percussió corporal i
amb objectes per a infants i
adults a càrrec de núria
Reboreda en col.laboració amb
l’Ajuntament…llegir més.

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent

15 de Gener, conferència ‘De
la ment als gens: epigenètica
de l’estil de vida’ a càrrec de
Perla Kaliman.

Música

Espiritualitat

El 15 de gener es va realitzar
la sessió de Zazenkai, a la
CESFN.

Música

Espiritualitat

El 14 de gener es va realitzar la
sessió d’Iniciació a la pràctica Zen a
càrrec de Carina Mora a la CESFN.

El 5 de Febrer es va realitzar el
Taller de meditació per a nens i
preadolescents a la CESFN: ‘Un
camí, quina paraula més bonica de
dir,
quina
proposta
més
interessant a seguir’ …llegir més.

Espiritualitat

Música

El 2 d’octubre vam realitzar el Concert
d’inauguració de la temporada musical
amb el concert Abblasen amb el grup
Kasualbrass….quintet de vent i metall.

Música

Actualitat
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Properes activitats

Àrees Fundació Valors Humans

Fª de la terra

El dissabte 4 de març a les
18h. Conferència de Jesús
Vicens, ‘Les percepcions de la
biodiversitat’....llegir més.

Salut

Espiritualitat

El dissabte 25 de març a les 10h,
taller ‘La respiració en la
meditació a càrrec de Glòria Puig
a la CESFN.

El dissabte 1 d’Abril de 10 a 20h,
simpòsium ‘Thomas Merton y
Meister Eckhart: dos almas
embebidas
en
gozar
de
Dios’...Conferència
i
Taula
Rodona: Sonia Petisco, fernando
Beltran i Berta Meneses. ..llegir
més.

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent

El diumenge 2 d’Abril a les
11h30, Concert solidari amb
Equador a càrrec de Birgit
Kolar (violí) amb obres de
Bach..llegir més..

Música

Salut

El dissabte 25 de març a les 17h.
Conferència de la Dra. Elisabet
Silvestre : ‘Guanya salut a
casa’...llegir més.

El diumenge 5 de març a les
9:30, meditació pels qui ja
practiquen zazen.

Espiritualitat

Espiritualitat

El diumenge 5 de març a les
16:00
es
realitzarà
la
conferència/exposició/dansa
Zen Sikantaza amb Berta
Meneses, Antònia Oliver i la
ballarina
Mariona
Camacho...llegir més.

El diumenge 26 de febrer a les
19h30, Música d’avui amb un
concert de gaita i piano a càrrec
de Paulo P. I Berta Fresco....llegir
més.

Música

Música

Diumenge 19 de febrer, segona
sessió de fenomenologia de la
música amb Jordi Mora: segon
concert d’àries de Le nozze de
Figaro de Mozart versió soprano i
ensemble...llegir més.
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FEBRER 2017

Properes activitats

19 de febrer a les 18h: fenomenologia de la Música, Le Nozze
de Figaro amb Jordi Mora, Sílvia Sabater i ensemble. CESFN. .
26 de febrer a les 19h30, Música d’avui, concert de piano i
gaita amb Paulo P. i Berta Fresco. CESFN.

MARÇ 2017

4 de març a les 18h. Conferència ‘Les percepcions de la
biodiversitat’ a càrrec de Jesús Vicens. CESFN.
5 de març a les 16:00 Conferència/exposició/dansa Zen
Sikazanta. CESFN.
5 de març a les 9:30 Zazenkai, meditació per practicants de
zazen. CESFN.
24 de març de 17 a 21h, continua el curs ‘Mestres
empoderats’. CESFN

Música

Espiritualitat

Salut

Educació

Fª de la terra

Zazenkai : Reunions de meditació per als que ja practiquen Zazen.
• De dilluns a divendres a les 7 h del matí
• Tots els dijous de 20.15 h a 21.30 h
Curs ‘El camí de l’Élder’ els dimarts a la tarda 16h30 a 20h30.

CALENDARI COMPLET
Àrees Fundació Valors Humans

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent
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ABRIL 2017

MARÇ 2017 (cont)

Properes activitats

25 de març a les 10h. Taller ‘La respiració en la meditació’
amb Glòria Puig. CESFN.
25 de març a les 17h. Conferència ‘Guanya salut a casa’ a
càrrec de la Dra. Elisabet Silvestre. CESFN.

1 d’abril de 10 a 20h: Simpòsium Thomas Merton i Meister
Eckhart’, conferència i taula rodona. CESFN.

2 d’abril a les 11h30, Concert solidari amb Equador a càrrec
de Birgit Kolar (violí), obres de Bach. CEFSN.
7 d’abril de 17 a 21h, continua el curs ‘Mestres empoderats’.
CESFN

Música

Espiritualitat

Salut

Educació

Fª de la terra

Zazenkai : Reunions de meditació per als que ja practiquen Zazen.
• De dilluns a divendres a les 7 h del matí
• Tots els dijous de 20.15 h a 21.30 h
Curs ‘El camí de l’Élder’ els dimarts a la tarda 16h30 a 20h30.

CALENDARI COMPLET
Àrees Fundació Valors Humans

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent

BLOG Dana paramita

