CONCERT SOLIDARI DE PIANO diumenge, 22 de abril del 2018
Pianista Sergi Pacheco Portalés
Sergi Pacheco Portalés (Algemesí, 1996)
Estudis a València (Prof. Santiago Casero) i al "Utrechts Conservatorium” - Països Baixos (Prof.
Sebastià Colombo). Classes magistrals amb pianistes i pedagogs de renom internacional.
Desde el año 2013 Sergi es miembro del Centro
de Estudios Pianísticos – CEP, entidad que le
permite realizar clases magistrales con pianistas
y pedagogos de renombre internacional
1r Premi “Concurs Internacional de Carlet”.
Recitals i concerts amb orquestra (Catalunya,
Espanya, Argentina, Ucraïna, Alemanya,
Holanda, Bèlgica, etc). Presenta l'execució
integral del llibre I del "Clavecí ben temperat"
de Bach i dels estudis op. 25 de Chopin.
www.sergipacheco.com

Solidaritat amb l’Escola de Talnique en El Salvador
(Educar per la pau i la convivència)
Situada en la serra del Balsamo, l‘Escola i el poble han estat construïts per la nostra Associació Zen
Dana Paramita. A pesar de la distància als llocs conflictius dels centres urbans, el poble de Talnique
pateix de la mateixa problemàtica que moltes zones del país: pobresa i delinqüència lligada al narcotràfic. En aquest sentit la nostra col·laboració aquest any, està enfocada en el àmbit educatiu.
En col·laboració amb la Universitat de San Salvador estem iniciant un projecte d‘ Educació Biocèntrica
apunta a l’aprenentatge vivencial, on la prioritat és l’experimentació, la corporeïtat, l’emoció, i els
sentiments.
Que: Valoritzi la cooperació solidaria,



L’aprenentatge en grup no competitiu.
El valor de la vida (no es pot matar a ningú
s’ha de respectar tota vida)








La responsabilitat i sentit de la vida.
El respecte i el diàleg.
La importància i la particularitat de cada persona i
promoure la seva creativitat i empoderament.
Vincular les àrees artístiques i instrumentals amb la
naturalesa, la Sociedad, la humanitat y el cosmos.
Aprendre una manera d’abordar el mon i de poder construir un futur millor.
El coneixement te valor si dona sentit a la existència del educand/a.. El mètode de
ensenyament es basa en la flexibilitat, en la amorositat, el diàleg, i el respecte mutu.

¡¡COL·LABORA!!

