PAÍS CONSCIENT és una plataforma que
neix a partir de l’experiència del Pla Nacional de
Valors encarregat per la Generalitat de
Catalunya, entre el 2011 i el 2015, a un mix
extraordinari de 500 experts, docents,
funcionaris, activistes, empresaris i consultors,
voluntaris en la seva immensa majoria. Els
coordinadors i un nombre creixent de persones
hem sentit que hi ha un fort anhel de
consciència al nostre país, i això ens ha animat
a crear aquesta plataforma per acompanyar
totes les persones i organitzacions que hi
ressonin.

III Formació d'Interioritat
Compromesa
Ens il·lusiona impulsar aquesta tercera edició
amb l'acollida de la Casa d'Espiritualitat St. Felip
Neri i amb la complicitat de totes les persones
que la feu possible.
Enguany us proposem la Interioritat i l'Art.
Les arts possibiliten la interioritat així com la
interioritat es manifesta a través de l'art. L'Art
que tots expressem d'una o altra manera.
Aquesta expressió la viurem dos dies a través
de reflexions, experiències i vivències.
Ens trobem

dissabte 17 d'abril 10 a 20.30 h
i diumenge 18 d'abril de 10 a 13.30 h
a Casa d'Espriritualitat St Felip Neri, Barcelona.
Format presencial i format virtual

--------------

País Conscient

@PaisConscient
paisconscient.cat

INSCRIPCIONS

http://www.paisconscient.cat/

III Formació en
Interioritat
Compromesa

INSCRIPCIONS
http://www.paisconscient.cat/
Assistència presencial
(places limitades)

- 60€
- 45€

per persona
persona associada

Assistència virtual

- 25€

per persona
INFORMACIÓ

infopaisconscient@gmail.com
--------------

Us hi esperem!

País Conscient

17 i 18 d'abril 2021
Casa d'Espiritualitat
Sant Felip Neri
Barcelona

III

Formació Interioritat Compromesa

PROGRAMA

“La

Interioritat i l'Art”

Dissabte 17 d'abril
10.00 h Riki Parenti “Mantra participatiu”
10.15 h -”Pandèmia vital, pandèmia mortal”
Montserrat Montané
-”Associació País Conscient...!”
Jordi Griera i Guillem Díaz
10.30 h Benvinguda, Anna Jarque
“Interioritat i Art”
10.45 h Miriam Subirana
“Mirada contemplativa”
11.30 h pausa

12.00 h gna. Griselda Cos i Boada
“La música i el cant en l'espiritualitat
monàstica”
12.45 h Marta Millà
“La paraula viscuda”
13.30 h pausa dinar

15.30 h Silenci- Marco Schorlemmer,
15.40 h Carlos Garrido escènic
“Llum profunda” de Mariona Forteza
17.00 h Riki Parenti
“La veu orgànica”
17.30 h pausa

18.00 h Jordi Savall (entrevista gravada)
“L'Art de Viure”
18.30 h Xavier Guix
“Del silenci a la paraula, de la
paraula al silenci”
19.15 h Carles Cases “Música íntima”
20.30h final dia primer

Airun
Colorsband
Carles Cases
Griselda Cos
Guillem Díaz
Jordi Griera
Xavier Guix
Mariona Forteza

Diumenge 18 d'abril
10.00 h Silenci- Marco Schorlemmer, i
resum jornada anterior-Anna Jarque
10.15 h Colorsband
“Una banda de rock integrativa”
11 h pausa

11.30 h Berta Meneses
“Wabi-Sabi”
12.15 h Airun
“La mística de la música”
13.00 h Espai de celebració “Ikigai”, amb
B.Meneses, M. Morral i M. Millà
13.30 h final Jornades formatives
------------Conducció i integració :
Anna Jarque

Marta Millà
Berta Meneses

-----------------------

Montserrat Montané

INSCRIPCIONS
Montserrat Morral
Riki Parenti
Jordi Savall
Marco Schorlemmer
Miriam Subirana
Integració :

Anna Jarque

http://www.paisconscient.cat/
Assistència presencial (places limitades)
- 60€ per persona
- 45€ persona associada
Assistència virtual
- 25€ per persona
INFORMACIÓ

infopaisconscient@gmail.com
----------

