
AMICS DE L’ÀTOM:

Diumenge havia previst fer un repàs accelerat del curs que he donat fins ara “De l’àtom a la 
cèl·lula” del que, de manera miraculosa, hem arribat fins als àcids grassos. Però en un matí no 
puc "posar al dia" a tots aquells que no han vingut mai o bé ho han fet esporàdicament. Com que 
arrel de l’stress que m'ha ocasionat organitzar a corre cuita el curs del Dr. Solis Herrera m'he 
trobat malament, m'he plantejat evitar situacions de tensió i canviar el que explicaré.

Bé: diumenge dia 9 d’octubre a les 11 h. el que faré és el primer capítol del curs, però amb 
calma: explicaré en exclusiva LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS i donaré més 
aspectes que no vaig poder donar als que venien al curs perquè quan vaig tocar aquest tema, 
tenia menys informació que ara. 

Considero important deixar més ben "assentat" aquest aspecte, que és la base de la comprensió 
tant de la matèria orgànica com inorgànica. Per tant, invito als que ja sou del curs, a venir. Perquè
la sessió del curs prevista pel 25 d’octubre no la faré ja que seré fora de Barcelona. Aprofiteu la 
classe del diumenge, en que vindran persones noves, perquè el que donaré sobre la taula 
periòdica és més complet i no us anirà malament aclarir i aprofundir conceptes.

Però com que 2 hores de classe em creen stress, he pensat fer meitat àtom-cèl·lula i l'altra meitat 
INICIACIÓ AL STRETCHING GLOBAL ACTIU, que us serà més útil, car si us apreneu a 
autoestirar, retardareu l'envelliment muscular. Per tant, a la segona part, sobre les 12.30 h. farem 
autopostures i us ensenyaré coses sobre la respiració que no coneixeu. Porteu una estoreta i roba 
còmoda. 

Resumint: de 11 a 12.30 DE L’ÀTOM A LA CÈL·LULA tant per alumnes "vells" com per 
nous. Resta temps fins hora dinar: autopostures de Stretching Global Actiu. El preu únic serà 
de 5€. I hi ha la possibilitat d’anar a dinar junts i així continuar intercanviant. 

Prego confirmeu de seguida la vostra assistència a Plural-21 (al 93 450 1300 o a info@plural-
21.org deixant també el vostre telèfon), perquè si no ve gairebé ningú, ho cancel·laríem. 

Sento variar varies vegades de dates, horaris, lloc....però, com li he dit avui mateix al Lluís 
Botinas, la Montse Palacín es així, per bé i per mal, “va en el mismo lote”. Sorry!

Dra. Montserrat Palacín 
Centre de Teràpies Globals
93.487.73.86
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