


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.
* http://www.pladevalors.cat

III Formació en 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 presencialment o amb la plataforma virtual
dissabte 17 d'abril de 10 a 20.30 h
i diumenge 18 d'abril de 10 a 13.30 h
a Casa d'Espriritualitat St Felip Neri, Barcelona.
Gràcies per acompanyar-nos-hi.

fotos paisatges  ©DJJP

http://www.pladevalors.cat/


III Formació en Interioritat Compromesa

“La Interioritat i l'Art”

Dissabte 17 d'abril

(9.00 h  Rebuda (9.45 h  Entrada a sala

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

-----

Diumenge 18 d'abril

(9.15 h  Rebuda (9.45 h  Entrada a sala

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, M. Millà i X.Guix

            13.30 h final  jornades
------------------------------

         



PROGRAMA 

“La Interioritat i l'Art”

Dissabte 17 d'abril

10.00 h  Riki Parenti
“Mantra participatiu”   

Construcció d’un mantra per crear entre tots  harmonia amb una dinàmica 
que a poc a poc es difuminarà  fins arribar al silenci.

10.15 h ...ABANS DE COMENÇAR:

Montserrat Montané
“Pandèmia vital, pandèmia mortal”

No podem passar per alt el darrer any que hem viscut amb la pandèmia, 
amb totes les caigudes i transformacions que ha pogut significar.

Jordi Griera i Guillem Díaz
“Associació País Conscient...!”

Anunciem el naixement de l'Associació País Conscient amb 
l'acompanyament del grup de coordinació que l'ha fet possible.

10.30 h Benvinguda -Anna Jarque 
“Interioritat i Art”

Les esssències de l'ànima i de la Interioritat es transformen en Art de 
manera natural, i l'Art s'endinsa en la nostra Interioritat. Ambdues són 
eines de cadascuna i s'expressen en elles mateixes, sense pensament, 
sense filtres racionals, però sí amb tota la plenitud que mereixen i són 
viscudes, encara que de vegades no ho sapiguem!

10.45 h Miriam Subirana
“Mirada contemplativa”   

Normalment entenem contemplar com mirar. En mirar observem. I en 
observar analitzem i jutgem. La mirada contemplativa ens ensenya a mirar 
des del nostre nucli sa, el nostre centre sagrat, sense analitzar. Des del 
temple interior percebem el que és i ho acollim. Podem contemplar una 
obra d’art sense analitzar-la, jutjar-la, ni etiquetar-la? En contemplar 
gaudim d’allò que contemplem i acceptem el que és com és.



(11.30 h pausa esmorzar

12.00 h  gna. Griselda Cos i Boada
 “La música i el cant en l'espiritualitat monàstica” 

El cant i la música com l'expressió més legítima de la pregària litúrgica d’un 
monestir, amb les que les monges ens expressem i enriquim. Presentació 
de la CÍTARA com instrument predominantment bíblic i litúrgic.
Toccata musical breu. Introducció personal. L’espiritualitat monàstica i 
litúrgica. La música i el cant com vehicle espiritual. Petita tocata de cítara. 
Diàleg.

12.45 h Marta Millà
“La paraula viscuda”  

Com ha sigut la convivència entre el món de l'actuació en el teatre i la 
televisió i el món del creixement personal i l'espiritualitat.

13.30 h pausa dinar

15.30 h Silenci, Marco Schorlemmer

15.40h Cia. Carlos Garrido escènic (Mallorca)
Llum profunda. Un reportatge musical de Mariona 
Forteza”  

Un reportatge radiofònic damunt un escenari. Amb relat, cançons i fons 
musicals interpretats en directe. Per reconstruir una història apassionant: 
l'encontre entre el beatle George Harrison i el savi orientalista mallorquí 
Joan Mascaró i Fornés. Una trobada que va canviar la història.

17.00 h  Riki Parenti 
“La veu orgànica”

El propòsit és fer un recorregut de conscienciació vocal a través del joc i de 
la continuïtat amb el cos en moviment detectant finalment les correlacions 
amb el moviment vital de cadascú i la Veu com a potencial camí de 
creixement i apoderament personal. Taller obert a tots els nivells sense 
necessitar coneixements previs. Només cal curiositat i ganes d’experimentar.



 (17.30 h pausa berenar

18.00 h Jordi Savall (entrevista en exclusiva, Estrena)
“L'Art de Viure”

“Hi ha un art que és l'art més sublim però dintre de lo quotidià. En una 
casa pot haver molt d'art (...). L'art de Viure es el primer art. L'art de fer 
que Cada cosa té el sentit i la seva necessitat (...). Ser un bon pare és una 
obra d'art, ser una bona mare és una obra d'art. L'art té unes dimensions 
que van més ellà de la seva catalogalització”.

18.30 h Xavier Guix
“Del silenci a la paraula, de la paraula al silenci” 

Del silenci neix la intenció: dir, expressar, comunicar. De les relacions amb 
els altres i la vida neix la necessitat de silenci per poder acollir i processar el
que de fora se’ns diu, se’ns expressa, se’ns comunica. Així anem del silenci 
a la paraula i de la paraula al silenci. Hi ha però qui després d’aquest segon 
silenci canalitza l’experiència i les paraules per convertir-les en so vibrent, 
en música, en històries imaginades, en narrativa, en paraules de sanació o 
de comunió. No ens calen paraules per viure, però sí per explicar el viscut. I
quan ens expliquem podem ser creadors o destructors.

 (19.15 h breu pausa tècnica

19.25 h Carles Cases 
“Música íntima” 

Carles Cases ens convida a fer un passeig per l'essència de la seva 
trajectòria musical. Té la capacitat de transmetre un sentiment difícil de 
codificar. Escriu versos amb notes musicals, creant un llenguatge personal. 
Amant del silenci i apassionat del seu ofici. La música se l’endú a passejar 
cada dia. El seu minimalisme musical és d’aquells que es filtra a la pell com 
la pluja fina que va calant i gairebé sense adonar-te’n et deixa impregnat 
d’un bany de sensacions. Les notes es claven a l’epidermis. Un univers 
sonor que t’atrapa, et commou, t’altera els sentits i et sacseja per dins, 
arribant al fons de les emocions. Una mirada íntima i profunda que no 
necessita imatges per ser explicada. Només cal sentir-la. Així que deixeu-
vos portar i gaudiu d’aquest viatge musical i emocional.

20.30h final dia primer



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”

Fa servir una metodologia de marcació de colors inspirada en l’experiència 
que els musicoterapeutes noruegs Bjorn Seinmo i Tom Naess van iniciar 
l’any 1983 al Nordre Aasen special education school a Oslo.

El grup interpreta versions del grup britànic The Beatles. Des dels seus 
inicis ha realitzat més d’una trentena de concerts. L’any 2016 el grup té la 
possibilitat de viure una sessió d’enregistrament d’una maqueta a l’estudi 
professional Grabaciones Silvestre amb el músic i productor Marc Parrot. 
Aquest any té previst la presentació d’un documental on s’explica l’origen 
de la banda i on s’evidencien com la música influeix positivament en la 
qualitat de vida de totes les persones que estan en contacte amb aquesta 
experiència.
 
(11.h pausa esmorzar

11.30 h Berta Meneses 
“L'art de la impermanència, Wabi-Sabi”  

Una dialèctica entre plens i buits, fressa i silenci, materialitat i 
evanescència.
L'essència que constitueix el wabi és l'elegància humil o especial senzillesa.
Humilitat i moderació que ens ensenyen a descobrir la senzilla i fugaç 
bellesa de les coses; bellesa imperfecta, impermanent i incompleta, és  
adir, no depèn d'allò terrenal i tanmateix es fa sentir interiorment la 
presència de quelcom valuós per damunt del temps i de la posició social.



12.15 h Airun
“La mística de la música” 

Intervenció musical comentada al llarg de la qual el grup de música 
mística AIRUN explora el poder de la música per ajudar a les persones a 
connectar amb el pla espiritual de manera abstracta, transcendint així les 
formes litúrgiques i de pensament per accedir en aquest lloc comú  que 
anomenem mística, l'experiència humana de connexió amb el Tot i amb la 
plenitud de vida. El recorregut musical de l'espectacle combina peces de 
creació pròpia amb músiques medievals i d'arrel de diferents cultures, així 
com textos d'alguns dels místics més rellevants de la nostra història.

13 h Espai de celebració , amb Berta Meneses, Marta Millà, Montserrat
Morral  i Xavier Guix
“Ikigai” 

Hi ha una paraula misteriosa al llenguatge i cultura japoneses que és Ikigai.
Es compon de dues paraules : iki (  生き), que es refereix a la vida; i kai (  甲
斐), que per rendaku dóna lloc a gai i aproximadament significa «la 
realització del que hom espera i desitja». Quina és la nostra raó de ser? 
Tots tenim un Ikigai que rau amagat al nostre interior i necessita d'una 
exploració pacient per arribar a allò més profund del nostre ésser i trobar-
lo. Podem dir que l'Ikigai és el sentit pel que ens llevem cada matí.

13.30 h final Jornades
       



                CV participants  

Airun

Joan Miró Prat-Veu, oud, baglama, guitarra, ney, 
mandolina
Músic, productor musical i musicoterapeuta 
format en música moderna al Taller de Músics de 

Barcelona, L'Aula de Música Tradicional iPopular catalana, música oriental amb
el mestre sufí turc Oruç Guvenç. Especialitzat en els àmbits de músiques de 
món, tradicionals i d'arrel, ha col·laborat amb artistes com Maria Laffitte, Ravi 
Ramoneda o Tara Walsh, per als quals ha realitzat també produccions musicals 
discogràfiques.
Núria Cervera-Veu, percussions, monocordi, sánsula i efectes sonors
Cantant i musicoterapeuta amb recorregut artístic en l'àmbit de la música 
tradicional i les músiques de l'món. Formada en Cant i Percussió a l'Aula de 
Música Tradicional de Catalunya i també en Música Hindú i Cant 
Terapèutic. Investiga en l'àmbit de les músiques de tradició oral, la 
etnomusicologia i les músiques terapèutiques.
Creadora de projectes de Música i Performance. Ha participat en diverses 
formacions de música medieval, experimental o folk col·laborant amb Rosa 
Zaragoza, Maria Laffite i Imma Galgen, entre d'altres artistes.
http://airunmusic.com/ 

Berta Meneses

Religiosa Filipense, Cap d’Estudis i Cap del Departament 
de Matemàtica de l’Escola Ntra. Sra. de Lurdes. És Mestre 
Zen i Presidenta de la Fundació Zen Danaparamita i de la 
Fundació Valors Humans espiritualitat emergent.

Ha estat mestra en diferents col·legis de l’Estat Espanyol i Professora de 
Didàctica de les Matemàtiques en l’Escola Universitària Blanquerna. 
Actualment imparteix cursos i conferències en diferents Instituts i Universitats 
d’Espanya i de Centre i Sud Amèrica, relacionats amb el desvetllar de la 
consciència dins d’un nou paradigma educatiu. Les seves publicacions estan 
relacionades amb el treball de la Interioritat per millorar l’educació partint 
d’experiències desenvolupades a Catalunya i Amèrica Llatina.

 www.zen.cat 

http://www.zen.cat/
http://airunmusic.com/


  Carles Cases
Actualment immers en la composició i gravació de
les seves pròpies  produccions, compaginant-ho
amb la realització de concerts de les seves obres, ja
sigui en format piano solo, duet, trio o orquestra.
A la dècada dels 80 va estar dedicat exclusivament a
la direcció musical    ©foto: Marta Pich del cantautor Lluís Llach, tant a les 
gravacions dels discos com a les actuacions en directe, realitzant fins a 800 
concerts. L’Acadèmia Charles Cross (París) li va atorgar el primer premi al millor
àlbum per T’estimo de Lluís Llach. Vint-i-cinc anys dedicat a la composició i 
realització de bandes sonores per a cinema, tant europeu com americà. Va ser 
compositor habitual de pel·lícules de directors com Gonzalo Suárez, Ventura 
Pons, Jaume Balagueró o Jaime Chávarri. Nominat en dues ocasions als Premis 
Goya i dues al Gaudí. Ha rebut el Premi Sant Jordi de Cinematografia a la 
trajectòria, i el premi CEC (Círculo de Escritores
Cinematográficos) a la millor banda sonora per Havanera 1820. També ha estat
guardonat amb el premi del Festival de Cine Español de Tolouse a la millor 
banda sonora original per Oviedo Express i reconegut com el compositor de 
Bandes Sonores més destacat del país al Festival Internacional de Cine de la 
Costa Dorada (FIC-CAT).
https://www.carlescases.com/

Colorsband

El 2008 Raül Hernández i Xavi Martínez,
musicoterapeutes i psicòlegs  van crear
aquesta formació al centre ocupacional de l’
Associació Centre Pedralbes de Barcelona.
Des dels seus inicis la banda ha fet una trentena de concerts L’any 2016 va fer 
enregistrament  d’ una maqueta  amb el músic i productor Marc Parrot.
Aquest any té previst fer la presentació d’un documental on s’explica l’origen 
de la banda i on s’evidencia com la música influeix positivament en la qualitat 
de vida de totes les persones que estan en contacte amb aquesta experiència.
 www.colorsband.es

http://www.colorsband.es/
https://www.carlescases.com/


                     Guillem Díaz

Facilitador de processos de canvi personal i d’equips. 
Orientador d’adolescents i de joves en els seus moments 
crucials, especialment quan han d’escollir camins acadèmics i 
laborals. Coach certificat en “Coaching per valors” i  
neuroeducador, formador i divulgador. Identificador 

d’habilitats i interessos personals com a base per al més autèntic enfocament 
vital. Durant més de 10 anys, professor universitari (UAB, ESADE i altres 
universitats).  Economista per la UAB (1983-1988) i Diplomat en
Tècnica Urbanística per la UPC (1989-1990). Postgrau en “Neuroeducació. 
Aprendre amb tot el
nostre potencial” per la UB (2016-2017) i Màster en “Neuroeduació avançada” 
per la UB (2020-
2021). Màster FIE en Infoemprendimiento (2020-2021).

gna.Griselda Cos i Boada

Monja del monestir  de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona.
Des de l'any 1985 fou cridada a viure el diàleg interreligiós 
monàstic (DIM) i en fou responsable durant 7 anys a la 
península Ibèrica. Fou també membre de la Comissió Europea. 
En el camp del DIM, hi ha viscut la riquesa de les diferents 

tradicions religioses.
La pregària i la litúrgia han estat el seu aliment bíblic. Els salms, els quals ha 
acompanyat molts anys amb la cítara, han estat els mestres de la seva pregària,
i els  que l'ajuden a fer seu el crit i la lloança del món sencer. “Si et cal definir-
me m'agradaria que posessis que la meva teologia i espiritualitat no són 
acadèmiques, sinó aquelles que  m’ha donat la vida monàstica on he viscut des
dels 19 anys”. 

Jordi Griera

President de la Fundación INEVAL i Coordinador d’ Economia  
durant  el   “Pla Nacional de Valors “ de la Generalitat de 
Catalunya. Empresari, consultor i formador en creixement 
personal, autor d’un mètode innovador de lideratge 
empresarial, motivació i seguretat en un mateix. Ha publicat 

diversos libres sobre economia, moneda i valors humans. 

https://www.ineval.org/

https://www.ineval.org/


Mariona Forteza i cia.Carlos Garrido Escènic

Mariona Forteza (Tarragona, 1981) és periodista i també
compositora de cançons. De la unió de totes dues facetes
-periodisme i música- sorgeix la voluntat d'explicar
històries mitjançant l'emoció i la suavitat. És autora del
llibre "Periodismo después del periodismo" i també ha publicat l'EP "Les veus 
de la nit". Col·labora regularment a la ràdio autonòmica de les Illes Balears. 
www.marionaforteza.com
Carlos Garrido Escènic és una companyia especialitzada en la divulgació del 
patrimoni, la història i la cultura, amb produccions tant a les Illes Balears com a
Catalunya. 
www.carlosgarridoescenic.com

Marco Schorlemmer

Marco Schorlemmer es doctor en Informàtica per la UPC i
científic titular a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial del CSIC. Ha dut a terme recerca als EUA i al Regne
Unit, i recentment ha coordinat un projecte europeu sobre
Creativitat Computacional. A més en Marco col·labora amb el
Meditatio Centre de la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana, per 
conscienciar de la dimensió contemplativa de la nostra activitat científica i 
tecnològica. 

         Marta Millà

És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona. Fa 25 anys que treballa com actriu.  En el teatre
ha actuat sota la direcció d’Adolfo Marsillach, Josep M.
Flotats, Joan Ollé, Joan Lluís Bozzo, Calixto Bieito i Paco Mir
entre molts d’altres. A la televisió ha treballat en nombroses sèries 
dramàtiques com Secrets de família, Plats Bruts, Psico-exprés, Temps de silenci,
Estació d’enllaç, La Lloll, Ventdelplà, Sagrada Família i Gran Nord.  Al cine ha 
treballat amb Francesc Bellmunt, Jesús Font, Silvia Quer i Ventura Pons. 
En el camp de la direcció ha treballat com ajudant de direcció a l’espectacle 
Full Monty amb Mario Gas i a El llibertí amb Joan Lluís Bozzo.  Ha dirigit 
l’espectacle de poesia Ryokan, l’espectacle Mahabbati Contes Zen, contes per 
despertar, que des de l’any 2006 es representa arreu de Catalunya.

http://www.carlosgarridoescenic.com/
http://www.marionaforteza.com/


        Miriam Subirana

Formada en Self Management Leadership por Oxford 
Academy. Doctora per la  Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona i formada en el California College of 
Arts and Crafts de Oakland, Estats Units. Fundadora i directora 

de l'Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa, IDEIA. Directora de YesOuiSi, 
Espai Internacional de Creatividtat, Espiritualitat i Coaching.

http://www.miriamsubirana.com/ 

      Montserrat Montané i Carreras

Mestra de Primària i Educació Especial.  Acompanyament 
individual en l'Estudi Biogràfic i Tallers sobre les Lleis de la 
Biografía Humana. Formació en: Magisteri, Educació Especial, 

Pedagogia Waldorf, Treball Biogràfic i "Counselling", Medicina Antroposòfica, 
Friccions Rítmiques, Massatge Pressel, Analista de Disseny Humà, Jin Shin 
Jyutsu, Artteràpia  i Docència de Ioga. Ha participat en el Pla Nacional de Valors
en l'àmbit d'Educació i en l'Eix Persona. Membre de la Casa de l'Ésser.

Montserrat Morral

Mestra, pianista, professora de música i musicoterapeuta. És 
coautora de  diverses col·leccions: “El petit pianista” i “ La Meva 
Música” promovent la creativitat i la improvisació des del 
principi de la formació musical. Imparteix tallers d’expressió 

artística en el Màster de Musicoteràpia de la U.B. Com a musicoterapeuta 
participa en el projecte Carles Riera “Educació, Música, Ciutat “ de Granollers 
fent música amb nens i nenes afectats del trastorn de l’espectre autista. 
Professora de l’E.M.M i Conservatori Josep Mª Ruera de Granollers on hi ha 
introduït la Musicoteràpia com a eina d’inclusió per a diferents col·lectius amb 
diversitat funcional.

Riki Parenti

Musicoterapeuta en diverses institucions i en diferents 
col·lectius, havent-se especialitzat en cors terapèutics i en la 
neurorehabilitació.
La seva eina és la veu, en el seu vessant més ancestral i 

meditatiu, dominant la tècnica del cant d’ harmònics       
.www.rikiparenti.net 

http://www.rikiparenti.net/
http://www.miriamsubirana.com/


Xavier Guix

Llicenciat en psicologia, master en Pensament contemporani i
tradició clàssica i postgrau en psicopatologia clínica.
Conjuntament amb l’activitat terapèutica a Kairós Institut,
imparteix cursos d’ autoconeixement i creixement interior en
diferents Universitats i escoles de negocios, a més de seminaris
i retirs psicoespirituals. Didacta en PNL (Programació NeuroLingüística) per l’ 
Associacion Española de PNL. Professor d’ Ecologia Emocional a la Fundació 
Àmbit. Participa como voluntari en el projecte “El Xiprer” (Centre d’ acollida) a 
Granollers, i ha creat una iniciativa de compromís al servei de 
l’autoconeixement coneguda com a “Emprenedors existencials”.  Dedica temps 
a la divulgació en temes de reflexió psicològica, fent conferències i col·laborant 
en mitjans de comunicación com El País Semanal, L’ofici de Viure de Catalunya 
Ràdio, Versió Rac (Rac1) Bricolatge emocional, Summa Positiva i L’Ofici Positiva 
i L’Ofici de Viure a TV3 i 8 al dia amb Josep Cuní (8TV). Ha publicat a l’estat 
espanyol, llatinoamericana, Portugal, Brasil i Italia, llibres com «Ni me explico 
ni me entiendes, Si no lo creo no lo veo,, etc.  https://xavierguix.com/ 

---------
   

Anna Jarque

Títol superior de Dansa i Coreografia (Institut del Teatre Bcn).
Formació CC.Educació- Pedagogia (Uned). Especialització
Cultura, drets humans i activisme (UB), Trastorns
Comportament-Psicopatologia infantojuvenil (UAB),
Neurociència i educació (URLL), Reconciliació, conflicte i
perdó(CUIMPB). Pensadora i impuls cultural i educació amb valors. (Univers 
d'Històries, NUA-Dones, dansa, refugi...). Creació àrea cultura a Càtedra 
UNESCO Sostenibilitat. Ass.Textura de Cultura. Dansa, gest  i escena com a camí
de creixement, reflexió I teràpia neurològica. Crític teatral. Des del 1986 docent
a col·lectius varis, i vint-i-cinc anys gestora cultural (Fira Mediterrània, Arts i 
Salut-ESMUC...).Documental RefugiAt,  Filmoteca'18.Estudi propi sobre cos i 
espai presentat Simposi Internacional R. Panikkar 2019.                                          
https://www.linkedin.com/in/anna-jarque-culturaeduca 

https://www.linkedin.com/in/anna-jarque-culturaeduca
https://xavierguix.com/


Gràcies a totes 
les ENTITATS que ens heu acompanyat en el 

III Formació en  Interioritat Compromesa 

(per ordre alfabètic)

Associació Textura de Cultura
    http://texturadecultura.wix.com/texturadecultura

Casa de l'Ésser
http://casadelesser.org/ 

Fundacio Valors Humans
 https://casaespiritualitat.barcelona/fund  acio-valors-humans/ 

     El Camí
https://www.elcami.cat/ 

Emprendedores existenciales
http://espaisinaptic.com/es/

Fundació Ineval
https://www.ineval.org/ 

Silene
https://www.silene.ong/associacio 

Uniterra
http://uniterra.cat/ 

http://uniterra.cat/
https://www.silene.ong/associacio
https://www.ineval.org/
http://espaisinaptic.com/es/
https://www.elcami.cat/
https://casaespiritualitat.barcelona/fundacio-valors-humans/
https://casaespiritualitat.barcelona/fund
http://casadelesser.org/
http://texturadecultura.wix.com/texturadecultura


País Conscient, actual grup coordinador:   

Guillem Díaz, Jordi Griera, Xavier Guix, Anna Jarque,   

Berta Meneses, Montserrat  Montané, Montserrat Morral,    

Marco Schorlemmer, Natxo Tarrés   

Gràcies Amadeu,    

per tota la teva aportació professional i humana   

Gravació video, so i streamming: NAO Cinematográfica

Acolliment espai: Fundació  Valors  Humans

Organitza: comissió  Associació País Conscient

infopaisconscient@gmail.com

www.paisconscient.cat   

@PaisConscient

http://www.paisconscient.cat/
mailto:infopaisconscient@gmail.com


  País Conscient

III Formació en Interioritat  Compromesa

Casa  d'Espiritualitat  St. Felip  Neri

Barcelona,  17 i 18 d'abril 2021

Gràcies per ser-hi!


