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Vaiyasaky das.

Ensemble rabi'a.

Los flamencorros.
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CASTELNOU DE BAGES
ON EL SILENCI S’ESCOLTA

Castellnou de Bages, 
dona la benvinguda a Llavors per al Canvi. Som una vila mil·lenària plena d’història i 
de passat, que ens enorgulleix i mirem de cuidar i mantenir. Però som sobretot gent 

que mira cap el futur. 
Les nostres portes sempre estan obertes als qui vulguin compartir i gaudir amb 

nosaltres, amb el nostre poble. Sempre de forma pacífica i cordial.
Esperem que tots els visitants que passeu uns dies o unes hores al nostre poble en 
gaudiu, que us endogeu un bon record, i ens deixeu també  el vostre somriure i la 

vostra cordialitat
Francesc Martínez i Vilaseca

Alcalde de Castellnou de Bages.
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO

Encuentro de asociacio-
nes y personas que 

apuestan por un cambio
“Generador de espe-

ranza”
En un contexto de inquietud, de crisis de 
valores, de cambio permanente, imparable en 
todos los ámbitos de la vida,  los organizado-
res de “Semillas para el Cambio” convocamos 
un encuentro sincero y plural entre colectivos, 
entidades y personas que desde hace tiempo 
trabajamos en pro de un nuevo funcionamien-
to social, un nuevo paradigma y una nueva 
conciencia. 

SEMILLAS PARA EL CAMBIO
Es un espacio para compartir, en el 

entorno natural de

CASTELLNOU DE BAGES 

(Barcelona), en cuatro días, 

entre el 21 y el 24 de junio.

Un encuentro ÚNICO e IRREPETIBLE, nacido de 
la misma sociedad civil, de gente de bien que 
sienten en su interior una inquietud de cambio 
que quieren compartir con los demás. De 
pretensión modesta y, a la vez, de finalidad 
ambiciosa;  como una semilla; la misma que 
siembran sus participantes cada día, desarro-
llando sus proyectos, algunos más mediáticos 
que otros, pero todos con la misma aportación 
al bien común. 

Promovido por la Asociación Cultural Mare 
Terra, Semillas para el Cambio convoca 
el próximo mes de junio de 2014 una gran 
reunión de intercambio de información y 
experiencias con el objetivo de generar 
contacto y relación entre el máximo número 
de personas, asociaciones, entidades y 
proyectos que desde hace tiempo trabajan y 
desarrollan su actividad en el ámbito de la 
investigación de un nuevo funcionamiento 
social, un nuevo paradigma, y una nueva 
conciencia. 

LLAVORS PER AL CANVI

Trobada d'associacions 
i persones 

que aposten per un 
canvi 

'Generador 
d'esperança'

En un context d'inquietud, de crisi de valors, 
de canvi permanent, imparable en tots els 
àmbits de la vida, els organitzadors de 
"Llavors per al Canvi" convoquem una 
trobada sincera i plural entre col·lectius, 
entitats i persones que des de fa temps 
treballem en pro d'un nou funcionament 
social, un nou paradigma i una nova 
consciència.

LlAVORS PER AL CANVI
És un espai per compartir, a

l’entorn natural de

CASTELLNOU DE BAGES 

(Barcelona), en quatre dies,

entre el 21 i el 24 de juny.

Una trobada ÚNICA i IRREPETIBLE, nascuda 
de la mateixa societat civil, de gent de bé que 
senten al seu interior una inquietud de canvi 
que volen compartir amb els altres. De 
pretensió modesta i, a la vegada, de finalitat 
ambiciosa; com una llavor; la mateixa que 
sembren els seus participants cada dia, 
desenvolupant els seus projectes, alguns més 
mediàtics que d'altres, però tots amb la 
mateixa aportació al bé comú.

Promogut per l'Associació Cultural Mare 
Terra, Llavors per al Canvi convoca el 
proper mes de juny de 2014 una gran reunió 
d'intercanvi d'informació i experiències amb 
l'objectiu de generar contacte i relació entre 
el màxim nombre de persones, associacions, 
entitats i projectes que ja des de fa temps 
treballen i desenvolupen la seva activitat en 
l'àmbit de la recerca d'un nou funcionament 
social, un nou paradigma, i una nova 
consciència.

EL PONT DE SANT JOAN 
PER NOMÉS 50 EUROS
Per només 15 euros diaris, pots 

acampar amb la teva tenda. I per 50, 

tens l’abonament dels quatre dies.

EL PUENTE DE SAN JUAN 
POR TAN SOLO 50 EUROS
Per solo 15 euros diarios, puedes 

acampar con tu tienda. Y por 50 euros 

tienes el abono para los cuatro días.

LLOGUER DE LLITS
ALQUILER DE CAMAS
Llogar un llit per només 15 euros la nit. Amb aquest 

gest a més del confort que suposa, ajudes a 

l'organització a sufragar despeses. El preu és el de 

cost. Aforament limitat a 156 places. Disponibles les 

nits del 20, 21 22 i 23.

Con este gesto además del confort que supone 

ayudas a la organización a sufragar gastos. El precio 

es el de coste. Aforo limitado a 156 plazas. Disponi-

bles las noches del 20, 21, 22 y 23.
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Cuidem la vida
HABITATGE SALUDABLE I SOSTENIBLE

NETEJA I NEUTRALITZACIÓ
Es procedeix a la neutralització de les contaminacions artificials, energètiques i geopaties. 

HARMONITZACIÓ - INTERIORISME
L'harmonització consisteix en adequar el contingut i decoració de l'espai en referència 

amb les persones que l'habiten.

MATERIALS I FORMES DE CONSTRUCCIÓ 
Assessorament sobre la utilització de materials i tecnologies saludables

per a la construcció. 

C. del Molí, 9 - 08650 SALLENT (Bcn) - e-mail: euritmia@toteuritmia.com
Tels. 93 837 37 23  

www.toteuritmia.com

timefortruth.es

Plaça de Catalunya, local 3 B - 08650 Sallent

93 837 37 88

info@gmsallent.com

www.gmsallent.com



LLAVORS PER AL CANVI SEMILLAS PARA EL CAMBIO

Llavors per al canvi comença amb un homenatge a 

Jaume Canadell (Dorjee Shöesang), català de 

naixement i Monjo Budista Tibetà per convicció. En 

Jaume va ser un impulsor i defensor d’aquest 

projecte des del seu inici. Ens va prometre que seria 

present a LLAVORS, i malgrat ens va deixar fa molt 

poc per seguir el seu camí 

més enllà, estem segurs que 

serà entre nosaltres durant 

aquest dies. Volem rendir-li el nostre homenatge i 

respecte dins l’acte inaugural. En el parlament de 

benvinguda, llegirem un text que l’escriptora Asha 

Miró ens fa arribar com a gest d’adhesió al 

projecte, ja que personalment no podrà assistir.

En el dia de la consciència personal estaran totes les 

comunitats espirituals que han acceptat la nostra 

invitació: Thubten Wangchen, director de la casa 

del Tibet de Barcelona, representant la comunitat 

budista i la cultura tibetana; la comunitat cristiana, 

amb la presencia de la Germana Maria Regina 

Goberna, monja de Sant Benet de Montserrat; la 

comunitat sufí, amb Gerard Acer i Josep Maria 

Jané, i posteriorment oferirant els seus cants el 

grup femení l'Ensemble Rabi'a; la comunitat hindú 

Krishna, amb Mahajana Dasa Da i la comunitat 

gitana. També comptarem amb la presència 

d’investigadors i experimentadors de la consciència, 

com ara en Josep M. Fericgla, Dr. en antropologia 

cultural i creador dels 

tallers de respiració 

holonérica; Emilio Fiel, 

fundador de la Comunitat 

de l’Arco Iris (per motius d’agenda passa al dimarts 

24); o Pascual de Gomar, que va viure una experiència 

més enllà de la mort que l’ha fet accedir a coneixe-

ments normalment no assequibles a la majoría.

Paral·lelament al programa de conferències, durant el 

dia 21 es farà una jornada de meditació consecutiva 

de 12 hores oferta a tots els éssers del planeta, en un 

espai especialment habilitat al mig del bosc (pag. 10). 

Al vespre, quan caigui la nit, desprès d’escoltar a 

Burruezo & Bohemia camarata, acompanyats de 

la Coral Cypsella Misticissimus, l’espectacle 

inaugural LLAVORS PER A LA VIDA, i seguidament, 

l’actuació d’ALBERO’S, música 432hz i poesia de 

l’ànima.

Meditació per a tots els 
éssers del planeta

DIA 21 - ESPIRITUALITAT I CONSCIÈNCIA PERSONAL - ESPIRITUALIDAD Y CONCIENCIA PERSONAL

TOTS ELS DIES, MÚSICA, ART I ARTS ESCÈNIQUES - TODOS LOS DIAS MÚSICA, ARTE Y ARTES ESCÈNICAS

Apostem per una jornada inicial dedicada al viatge interior i la medita-
ció, per a crear un espai dins nostre on rebre la informació que ens 
arribarà en els següents dies. 

Comencem amb un 
“Viatge a Itaca”

Les arts i la música formen part inseparable de la 

cultura dels pobles. En molts moments històrics han 

sostingut no solament l’expressió a vegades 

reprimida dels pobles, també la presencia espiritual 

dels mateixos, des d’una manifestació laica.

A Llavors per al Canvi hem 

pogut reunir una mostra 

representativa i de qualitat 

gairebé des de totes les seves 

expressions i no solament des 

de la cultura occidental.

La nostra programació va des de la música, la 

dansa, l’acrobàcia, els titelles, la màgia, les arts 

plàstiques i visuals, el cinema i la poesia. L’església 

de Sant Andreu es convertirà en un espai d’art i 

d’actuacions en petit format. (Veure programació a 

la pag. 7). També comptarem amb una sala de 

documentals (Veure programació a la pag. 7).

El  dissabte dia 21 comptarem amb Burruezo & 

Bohemia Camerata + Coral Cypsella 

Misticísssimus, amb l’espectacle inaugural Les 

llavors de la vida i amb l’audiovisual en directe 

d’Albero’s.

El diumenge 22 amb la fusió de la guitarra medite-

rrània amb  el flamenc, jazz i músiques del món del 

grup Ecofusió. La música 

flamenca dels Flamencorros i 

amb l’Albert G. Galbany interpre-

tant amb el bansuri (instrument 

ancestral de l'Índia).

El dimecres 23 ens acompaña Vaiyasaky Das, 

reconegut a nivell mundial pel seu virtuosisme 

musical en l’antic art del Kirtan i del Bhajan. Amani-

ta sound ens acompanyarà a la revetlla de Sant 

Joan. I tots els dies farà petites sessions per trencar 

una mica el ritme de les xerrades i revitalitzar cos, 

ment i esperit.

El dimarts tancarem amb la música del grup de 

Manresa S’empel Bar i amb un cant de l’Himne de 

l’Alegria conjuntament amb tot el públic.

Las artes y la música forman parte inseparable de la 

cultura de los pueblos. En muchos momentos 

históricos han sostenido no sólo la expresión a veces 

reprimida de los pueblos, también han significado la 

presencial espiritual de los mismos desde una 

manifestación laica.

En Semillas para el Cambio 

hemos podido reunir una 

muestra representativa y de 

calidad casi desde todas sus 

expresiones y no solamente desde la cultura occidental.

Nuestra programación va desde la música, la danza, la 

acrobacia, los títeres, la màgia, las artes plásticas y 

visuales, el cine y la poesía. La iglesia de San Andreu 

se convertirá en un espacio de arte y de actuaciones 

en pequeño formato. (Ver programación en la pag. 7). 

También contaremos con una sala de documentales 

(Ver programación en la pag. 7).

El sábado día 21 contaremos con Burruezo & Bohemia 

Camerata + Coral Cypsella Misticísssimus, con el 

espectáculo inaugural Las semillas de la vida y con el 

audiovisual en directo de Albero's.

El domingo 22 con la fusión de la guitarra mediterrá-

nea con el flamenco, jazz y músicas del mundo del 

grupo Ecofusió. La música flamenca de los 

Flamencorros y con Albert G. 

Galbany interpretando con el 

bansuri (instrumento ancestral 

de la India).

El miércoles 23 nos acompaña 

Vaiyasaky Das, reconocido a nivel mundial por su 

virtuosismo musical en el antiguo arte del Kirtan y 

del Bhajan. Amanita sound nos acompañará en la 

verbena de San Juan. Y todos los días hará 

pequeñas sesiones para romper un poco el ritmo de 

las charlas y revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

El martes cerraremos con la música del grupo de 

Manresa S'empel Bar y con un canto del Himno de 

la Alegría conjuntamente con todo el público.

L’art i la cultura com 
expressió espiritual 

dels pobles

Considerem que l’expressió i la veu de la cultura 
formen i formaran part de la nostra consciència 
tant personal com col·lectiva. Entenem que la seva 
presència a Llavors per al Canvi, va més enllà del 
mer entreteniment.

Consideramos que la expresión y la voz de la cultura 
forman y formarán parte de nuestra conciencia tanto 
personal como colectiva. Entendemos que su presencia 
en Semillas para el Cambio, va más allá del mero entre-
tenimiento.

Apostamos por iniciar el encuentro con un viaje interior, para crear el 
espacio suficiente donde recibir la información que va a llegar durante 
los próximos días.

Empezamos 
con un viaje interior

Semillas para el cambio empieza con un homenaje a 

Jaume Canadell (Dorjee Shöesang), catalán de 

nacimiento y Monje Budista Tibetano por convicción. 

Jaume fue impulsor y defensor de este proyecto 

desde su inicio. Nos prometió que estaría presente en 

SEMILLAS, y a pesar de habernos dejado hace poco 

para seguir su camino más 

allá, estamos seguros que 

estará entre nosotros durante 

estos días. Queremos rendirle nuestro homenaje y 

respeto en el acto inaugural. En el pequeño discurso 

de bienvenida, leeremos un texto que la escritora 

Asha Miró nos hace llegar como gesto de adhesión 

al proyecto, ya que personalmente no podrá asistir.

El día de la conciencia personal van a estar todas las 

comunidades espirituales que han aceptado nuestra 

invitación: Thubten Wangchen, director de la casa 

del Tibet de Barcelona, representando a la comunidad 

budista y la cultura tibetana; la comunidad cristiana, 

con la presencia de la Hermana Maria Regina 

Goberna, monja benedictina del monasterio de Sant 

Benet de Montserrat; la comunidad sufí, con Gerard 

Acer y Josep Maria Jané; la comunidad hindú 

Krishna, con Mahajana Dasa; y la comunidad 

gitana. También contaremos con la presencia de 

investigadores y experimentadores de la conciencia, 

como Josep M. Fericgla, doctor en antropología 

cultural y creador de los talleres de respiración 

holonérica; Emilio Fiel 

(por motivos de agenda 

pasa al día 24), fundador 

de la Comunidad del Arco Iris; o Pascual de Gomar, 

que a causa de una experiencia más allá de la muerte 

ha experimentado conocimientos normalmente no 

asequibles a la mayoría.

Paralelamente al programa de conferencias, el día 21 

se realizará una jornada de 12 horas consecutivas de 

meditación ofrecida a todos los seres del planeta, en 

un espaciohabilitado en el bosque (pag. 10).

Al atardecer, Burruezo & Bohemia Camerata, 

acompañados de la Coral Cypsella Misticissimus, 

seguidamente el espectáculo inaugural SEMILLAS 

POR LA VIDA, y seguidamente, la actuación de 

ALBERO’S, música 432 hz y poesía del alma.

Meditación para todos 
los seres del planeta

El arte y la cultura 
como expresión espi-
ritual de los pueblos
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LLAVORS PER AL CANVI SEMILLAS PARA EL CAMBIO

L’església romànica de Sant Andreu 

serà un espai permanent de 

performances artístiques, tant de 

manera virtual com en directe. Les 

projeccions de vídeoart s’aniran 

passant en bucle durant els quatre dies 

i de les actuacions en directe trobareu 

els horaris en el plafó informatiu. 

ART 
PERFORMANCE 

DIA 21 – SÁBADO 

12,00 h. LA LEYENDA DE SAN JORGE Y EL 

DRAGÓN

25 min. Maria Ibars. Presentación a cargo de la 

realizadora 

90 m. Ron Fricke y Mark Magidso. 

10,30 h SAMSARA 

14,30 h. EVOLUCIÓN ( El juego de Dios)

50m.  New Atlantis Documentaries.

17,30 h. 1 GIANT LEAP “What about me” 

120 m.  Jamie Catto & Duncan Bridgeman.

19, 30 h. NUESTRO HOGAR

90 m  Wagner de Assis.

DIA 22 - DOMINGO 

12,00 h. EL DESAFÍO

80 m.  Alicia Ninou. Presencia 

de la realizadora.

16,30 h  NUTRIRSE: COMIDA Y 

COMUNIDAD

90 m   Kirk Bergstrom & team

18,00 h. SOS EHS, TODOS 

SOMOS ELECTROSENSIBLES 

90 m.  Alicia Ninou. Presencia 

de la Realizadora.

DIA 23  - LUNES 

10,30 h. EL GUERRERO DE LA BASURA

90 m  Oliver Hodge.  

12,15 h. DRECERES

Col·lectiu Inkalesh. Cooperativa Integral 

catalana.

16,30 h. COMPRAR, TIRAR, COMPRAR

60 m  Cosima Danoritzer.

19,00 h. LLAVORS de LLUM per una nova 

cultura

60 m.  Rai Caor. Presencia del realizador.

Se proyectará en la Sala de Conferencias 

comentada por el autor.

DIA 24 - MARTES 

10,30 h. LA FUENTE DE LA VIDA

90 m. Robert Garrido.

15, 00 h. SEMILLAS AL VIENTO

90 m  Carlos Pons  & equipo

Posteriormente debate participativo 

con la presencia de algunos de los 

protagonistas.

VIDEOART

En dues grans pantalles es projectaran obres d’autors com ARDMANDPONS: quatre obres de 
vídeoart sobre la rosassa romànica de Santa Maria de Verdú i altres elements d’Art Romànic, 
amb música de Xavier Armenter; JOAN D’IRLANDA: tres poemaris anomenats La Música del Cel: 
Poemes de la Creació, Onze maneres de dir t’estimo i Estudi de la maldat a l’entorn de Nannerl 
i Wolfgang Mozart. SEBASTIÀ PLANS, pintor de la llum amb un estil d’expresionisme abstracte, 
amb la seva psicodélica exposició de pintures en format vídeo; I PERCOMUNICACIONS: amb el 
seu producte interdisciplinar que inclou fotografia, pintura digital, Time Lapse, vídeo i animació 
de combinacions, basat en una idea original de Ramon Comajoan i Francesc Quintana.
EN DIRECTE

In situ a l’interior de l’església, exposició de quatre escultures en acer de MARTÍ MORROS, de 

Barcelona Overtone Singing Choir és una coral de cambra de cants harmònics, amb música 
inspiradora i sanadora, i oferiran el seu recital el dissabte 21 a les 18 hr. YEN CHUN LIN, artista 
taiwanesa, ofereix la seva performance El Silenci de pintura en directe el diumenge al migdia, 
pintant en un paper d’arròs de grans dimensions al terra de l’església. El diumenge també, però 
a les 19 hores, LAURA AGUIRRE, recital de cançons intimistes acompanyada del guitarrista Pau 
Massera, del seu àlbum Ciutat de Amandria. El dilluns al migdia JAUME MOYA explicarà els 
mètodes emprats en la restauració de l’Església de Sant Andreu que ens acull. I a la tarda, a 
partir de les 19 hores, JOAN D’IRLANDA en un recital de poesia en directe anomenat La Música 
del Cel.

SALA DE DOCUMENTALES
En la sala de cine disfrutaremos de algunos de los documentales con más conciencia de los 

últimos tiempos, con una selección efectuada por Rai Caor, Realizador y productor multime-

dia, que el lunes por la tarde presentará su documental “LLAVORS DE LLUM PER UNA NOVA 

CULTURA”, un dinámico y holístico documental que interrelaciona una diversidad de temas y 

personajes mediáticos. También las realizadoras Maria Ibars con “La leyenda de San Jorge y 

el Dragón” y Alícia Ninou, con “El desafío” y “SOS EHS, todos somos electrosensibles” 

presentaran in situ sus producciones independientes.

El martes por la tarde, y como colofón, el pase de la película SEMILLAS AL VIENTO, de Carlos 

Pons, con un debate participativo y la presencia de algunos de los protagonistas.
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1. ESCENARIO / ESCENARIO PRINCIPAL.

2. SALA DE CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS.

3. ESPAI DE MEDITACIÓ / ESPACIO MEDITACIÓN.

4. SALA D’ART - ESGLÈSIA / SALA DE ARTE - IGLESIA.

5. SALA DE DOCUMENTALS / DOCUMENTALES

6. SALA DE PREMSA / PRENSA.

7. ORGANITZACIÓ - ORGANIZACIÓN.

8. FÒRUM D’ENTITATS / FORO DE ENTIDADES.

9. TIQUETS, TIKETS

10. MENJADOR VEGETARIÀ /COMEDOR VEGETARIANO.

11. MENJADOR CONVENCIONAL/COMEDOR 

CONVENCIONAL.

12. HABITACIONS / HABITACIONES.

13. CAMPING.

14. PARKING.

15. GUIXETES / TAQUILLAS

16. SALA D’DE CONVIDATS / DE INVITADOS

17. WC

18. ZONA INFANTIL 

PLÀNOL GENERAL - PLANO GENERAL

17

18



DISSABTE / SÁBADO -  DIA 21 - PROGRAMA D’ACTIVITATS / PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSCIÈNCIA PERSONAL I ESPIRITUALITAT - CONCIENCIA PERSONAL Y ESPIRITUALIDAD

16,30 h. a 17,30 h.

17,45 h. a 18,45 h.

19,00 h. a 20,30 h.

HORARI / HORARIO

10,00 h. 

13,00 h. a 14,00 h.

ESCENARI / ESCENARIO

SALA CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS

JORNADA MEDITACIÓ

11,30 h. a 12,30.

COMUNIDAD BUDISTA
THUBTEN WANG CHENG. (Conferència - conferencia)

COMUNITAT SUFÍ -  CANTS SUFÍS - CANTOS SUFÍS
L'ENSEMBLE RABI'A. FRANCIA

JOSEP Ma. FERIGLA - Estados expandidos de 
la conciencia: urgencia evolutiva y salud mental.

COMUNIDAD KRISHNA 
MAHAJANA DASA. Bhakti lata bija, la semilla del 
amor espiritual.

COMUNIDAD GITANA

(Conferència - conferencia)

PASCUALDE GOMAR. La nova era, l’home i la terra. 
La nueva era, el hombre y la tierra.

De 10,00 h. - 20,30 h.

Espai de MEDITACIÓ

Espacio de MEDITACIÓN

De 10,15 h.a 11,15 h.

Asociación Pranic Healing. 
Meditació per a la pau i la 

il·luminació. Al servei del planeta.
Meditación para la paz y la 

iluminación. Al servicio del planeta.

De 11,30 h.a 12,30 h.

QUICO BARRANCO

Roda/ Rueda de la medicina

De 16,00 h.a 17,55 h.

Isabel Cervantes. 

 Recitació i cant védic.
Recitación i canto védico.

De 17,00 h.a 17,55 h.

Juan Diego Asociación Karuna. 

Meditació Vipassana en la Posició 
del Loto - Meditación Vipassana en 

la posición del Loto.

De 18,00 h.a 19,15 h.

Instituto Psicología Transpersonal.

L’alteració de la consciència 
mitjançant la psicologia transper-

sonal.
La alteración de la conciencia a 

través de psicologia transpersonal.

De 19,15 h.a 20,30 h. 

Arjuna Lakshamana. 

Centre Namaste.

Meditació vibracional amb cuencos 
i altres. Roda d’energia.

 Meditación con cuencos y otros. 
Rueda de energía

SALA DOCUMENTALES

ESPAI D’ART/ARTE

Coordina; Tekhnikós bio-fundació.

ACTIVITAT PERMANENT. 

ACTIVIDAD PERMANENTE

L’horari es donarà, in situ, en plafó 
informatiu.

El horario se expondrá in situ, en 
panel de información.

Artistes: Armandpons. Videoart/ 
Sebastià Plans. Exposició digital / 

Percomunicacions. Videoart 
musical / Joan d’Irlanda. Videoart, 
poesia i música. /Escultura, Martí 

Morros
DIRECTE / DIRECTO

MuOM, Barcelona Overtone 

Singing Choir

Concert. 1h 15 min. Horafi 18.00 h.

10,00 h. – 11,30 h. 
LA LEYENDA DE SAN JORGE         

Y EL DRAGÓN

25 min. Presentación a cargo de la 
realizadora Maria Ibars.

12,30 h. – 14,00 h. 
SAMSARA

90 m. Ron Fricke y Mark Magidson.

16,30 h. - 17,30 h. 

EVOLUCIÓN (El juego de Dios)

50m. New Atlantis  Documentaries.

17,30 h. – 19,30 h. 

1 GIANT LEAP “What about me” 

120 m. Jamie Catto & Duncan 
Bridgeman.

19,30 h.  – 21,00 h. 

NUESTRO HOGAR

90m.  Wagner de Assis.

COMUNIDAD CRISTIANA. Germana Maria Regina. monja 
de Sant Benet de Montserrat.Tres valors importants de la 
vida, de cara a Déu, de cara als altres i a nosaltres mateixos.

23,00 h. a 24.00 h.

21,30 h. a 22,30 h. ACTUACIÓN: BURRUEZO & BOHEMIA CAMERATA + 

CORAL CYPSELLA MISTICÍSSSIMUS

ESPECTACLE INAUGURAL - ESPECTACULO INAUGURAL

LES LLAVORS DE LA VIDA.

ACTUACIÓN / ACTUACIÓN 

ALBERO’S. Música i espectacle. Música y espectáculo.

22,30 h. a 23.00 h.
*EMILIO FIEL, 

per qüestions d’agenda la seva conferència 

passa a la programació de dimarts 24.

por causa de agenda su conferéncia pasa

a la programación del martes 24.

HORARI/HORARIO

10,00 h. a 12,00 h.

12,00 h. a 14,00 h.

DIUMENGE/ DOMINGO -  DIA 22 - PROGRAMA D’ACTIVITATS / PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EDUCACIÓ, SALUT i VIVENDA SALUDABLE - EDUCACIÓN SALUD y VIVIENDA SALUDABLE

HORARI / HORARIO

11,30 h. a 12,15 h.

ESCENARI / ESCENARIO SALA CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS

13,30 h. a 14,15 h.

10,00 h. a 10,15 h.

10,30 h. a 11,15 h.

12,30 h. a 13,15 h.

JORDI GRIERA

 Ineval

LA RELACIÓ ESPAI - HOME.

LA RELACIÓN ESPACIO HOMBRE.

Mesa de diálogo - Taula de diàleg amb JOSEP 

PUJOL. Naturalista, MONTSE MARSOL. Advocada, 
JOSEP PADRÓS, Arquitecte. 
SANTIAGO CÓRDOBA ROJAS, Metge.

LAIA SEGARRA

El fracàs acadèmic i la reforma educativa.

IGNASI SALVATELLA

Educació holística.

JENNY SILVENTE

Llums, espai per els infants.

17,00 h. a 19,00 h. 17,00 h. a 17,45 h.

18,00 h. a 18,45 h.

LUIS FRUTOS

Educación en el deporte y algo más.

VISIÓ HOLÍSTICA DE LA SALUT

VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SALUD

Taula de diàleg - Mesa de diálogo

PACO BARNOSELL, neuròleg. JOSEP PÀMIES, horticultor.
PEDRO RÓDENAS, Metge naturalista. GEMMA LLOP, 
terapeuta. EVA JULIÀN, bioacústica médica. 

19,00 h. a 20,30 h. LA NOSTRA LLAVOR PER UNA NOVA 

CONSCIÈNCIA.

NUESTRA SEMILLA PARA UNA NUEVA 

CONCIENCIA..

Taula de diàleg amb la participació dels 
ponents d’educació. Mesa de diálogo con la 
participación de los ponentes de educación.

ORIOL JULIÀ

"Una educació sentint i amb sentit".

TALLERS / TALLERES

ESPAI DE MEDITACIÓ

ESPACIO DE MEDITACIÓN

ZONA de MEDITACIÓ

ZONA de MEDITACIÓN

10,00 h. 11, 00 h.

JOAN REVUELTO. Chi Kung.
12,00 h. 13, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.
16,00 h. 17, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.
18,00 h. 19, 00 h.

JORDI MASERAS. Chi Kung.

SALA DOCUMENTALS

ESPAI D’ART / ARTE

Coordina; Tekhnikós bio-fundació.

ACTIVITAT PERMANENT.

ACTIVIDAD PERMANENTE.

L’horari es donarà, in situ, en plafó 
informatiu.

El horario se expondrá in situ, en 
panel de información.

Artistes: Armandpons. Videoart/ 
Sebastià Plans. Exposició digital / 

Percomunicacions. Videoart 
musical / Joan d’Irlanda. Videoart, 
poesia i música. /Escultura, Martí 

Morros
DIRECTE / DIRECTO

Yen Chun Lin, artista.
 “EL SILENCIO”

Performance. 1h 15 min. 

Horari: 16.30 h.

Laura Aguirre, artista
“Ciudad de Amandria”

Concert - Recital. 1h 15 min. 

Horari: 19.00 h.

12,00 h. – 13,30 h.

EL DESAFÍO

80 m. Presència de la realitzadora.
Alicia Ninou. 

16,30 h. - 17,45 h. 

NUTRIRSE: 

COMIDA Y COMUNIDAD

90 m. Kirk Bergstrom & team.

18,00 h. – 19,30 h. 

SOS TODOS SOMOS 

ELECTROSENSIBLES 

90 m.  Alicia Ninou.

EVA JULIAN

11:30 a 13:30

Sonidos de ayuda para momentos 
difíciles.

Lloc: el bosc. Lugar: el bosque.

Horari per definir.

XAVIER VILAJOSANA

Vitroquàntica. Lloc: sota un àrbre. 
Lugar: bajo un árbol.

ESPAI / ESPACIO INFANTIL

10,00 a 12,00 / 16,00 a 18,00

Excursions a cal Segudet. Ruta dels 
Maquis, piscina i piscolavis.

Excursiones a cal Segudet. Ruta de 
los maquis, piscina i piscolavis.

PENJIM - PENJAM

TITELLES / TÍTERES

Destinat als nens 
Dirigido a los niños

12'00 h. EL MOLINER.

18'00 h. EL REGAL.

Lloc: al costat del fórum.
Lugar: junto al foro de entidades.

LLUÍS ROMANÍ. Pedagogia waldorf. 
Taller dels sentits i la paraula.

JORDI GRIERA

Comprendre el caràcter corporal per educar millor.

16,00 h. a 17,00 h.

NOUS REPTES PER LA BIOCONSTRUCCIÓ.

NUEVOS RETOS PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN.

Mesa de diálogo - Taula de diàleg amb TERESA 

CARREA, Arquitecte. CARLES LAVERNIA, 
Arquitecte tècnic.

Comença la programació a la sala de documentals.

Empieza la programación en la sala de documentales.

SALA DOCUMENTALS - DOCUMENTALES

Comença la jornada de Meditació.

Empieza la Jornada de Meditación.

ESPAI DE MEDITACIÓ / ESPACIO DE MEDITACIÓN

TALLERS. TALLERES

CONSCIÈNCIA PERSONAL I ESPIRITUALITAT - CONCIENCIA PERSONAL Y ESPIRITUALIDAD

18,30 h. a 19,30 h.

13,00 h. a 13,45 h.

15,00 h. a 16,30 h.

HORARI / HORARIO

12,00 h. a 12,45 h.

ESCENARI / ESCENARIO SALA CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS

10,00 h. a 10,45 h.

11,00 h. a 11,45.

EMILIO FIEL, El mundo elemental de los Devas Solares y la 
actual purificación de los 4 elementos en la Madre Tierra.

ANTONIO CORELLANO, empresario.
Saluz y Sostenibilidad.

ACTE DE CLAUSURA - ACTO DE CIERRE. S’empel Bar. 

Cant col·lectiu a l’alegria . Canto colectivo a la alegria .

SALA DOCUMENTALS

ESPAI D’ART/ARTE

ESPAI / ESPACIO INFANTIL

DIMARTS / MARTES -  DIA 24 - PROGRAMA D’ACTIVITATS / PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA / SOBERANÍA ALIMENTARIA

QUICO BARRANCO, horticultor.

EMILIO BLANCO CASTRO, Doctor en biologia.MERCEDES BLASCO, filòsofa.

TAULA DE DIÀLEG amb la participació d’alguns
 dels protagonistes del film.
MESA DE DIÁLOGO con la presencia de algunos 
de los protagonistas del film.

ESPAI DE MEDITACIÓ

ESPACIO DE MEDITACIÓN

ANA CALLE, terapeuta
Reencontrándonos con Gaia.

16,30 h. a 17,45 h.

10,30 h. – 12,00 h. 
LA FUENTE DE LA VIDA

90 m. Robert Garrido.

SALA CONFERÈNCIES.

15,00 h. – 16,30 h. 

SEMILLAS AL VIENTO 

90 m. Carlos Ponts & Equipo.
15,00 h. – 16,30 h.

TAULA DE DIÀLEG amb la 
participació d’alguns dels 
protagonistes del film.
MESA DE DIÁLOGO con la 
presencia de algunos de los 
protagonistas del film.

SEMILLAS AL VIENTO. Documental. 

90 m. Carlos Ponts & Equipo.

EVA JULIAN

9,45 h. a 11,45 h.

Conversar con el ser de la tierra,
tu puedes!

Lloc: el bosc. Lugar: el bosque.

Horari per definir.

XAVIER VILAJOSANA

Vitroquàntica. Lloc: sota un àrbre. 
Lugar: bajo un árbol.

15,45 h. a 16,45 h.

ESPAI DE MEDITACIÓ

ESPACIO DE MEDITACIÓN

DILLUNS / LUNES -  DIA 23 - PROGRAMA D’ACTIVITATS / PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ECONOMIA i ORGANITZACIÓ SOCIAL - ECONOMÍA y ORGANIZACIÓN SOCIAL

TALLERS. TALLERES

19,00 h. a 20,30 h.

13,00 h. a 13,45 h.

17,00 h. a 19,00 h.

HORARI / HORARIO

12,00 h. a 12,45 h.

ESCENARI / ESCENARIO SALA CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS

10,00 h. a 10,45 h.

11,00 h. a 11,45.

ARCADI OLIVERES, Professor d’economia.
Procès constituent.

CHRISTIAN FELBER.  
Fundador de l'Economia del Bé Comú.

NATXO TARRÈS, Music i activista social. 
Músico y activista social. Cultura.

RAI CAOR, Director de cinema. Presentació i emisió 
del documental Llavors de Llum. (Semillas de Luz).

SALA DOCUMENTALS

ESPAI D’ART/ARTE

10,30 h. – 12,00 h. 
EL GUERRERO DE LA BASURA

90 m. Oliver Hodge.

12,15 h. - 13,45 h. 

DRECERES

Col·lectiu Inkalesh. Cooperativa 
Integral Catalana.

16,30 h. - 18,30 h. 

COMPRAR, TIRAR COMPRAR

90 M. Cosmina Danoritzer.

SALA CONFERÈNCIES.

19,00 h. – 20,30 h. 

LLAVORS DE LLUM 

60 m. Presència del realitzador. 
Rai Caor.

VALENTIN NÚÑEZ, Economista financiero.
Sobre les Pimes.

MIQUEL VIDAL, Consultor empresarial.
Empresa i sostenibilitat. Empresa y sostenibilidad.

Taula de diàleg - Mesa de diálogo

Realisme: com farem la transició cap al nou model econòmic.

Realismo: cómo haremos la transición hasta el nuevo modelo 

económico. Amb la participació de JORDI GRIERA, JORDI ANGUSTO,  

JORDI GARCIA JANÈ, CHRISTIAN FELBER i ARCADI OLIVERES. 

ACTUACIÓ MUSICAL ACTUACIÓN MUSICAL.
VAIYASAKI DAS. Música de la tradició védica.

21,30 h. a 22,30 h.

JORDI GRIERA, Enginyer i MBA, expert en valors i economia.
MONEDA SOCIAL.

EVA JULIAN

9:45h. a 11:45

Conversar con el ser de la tierra, tu 
puedes!    

Lloc: el bosc. Lugar: el bosque.

Horari per definir.

XAVIER VILAJOSANA

Vitroquàntica. Lloc: sota un àrbre. 
Lugar: bajo un árbol.

18,00 h. ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ. LLEGADA DE LA LLAMA “DEL CANIGÓ”. A la plaça. En la plaza.

Encesa del pebeté. Serà el nostre foc de Sant Joan- Encendida del pebetero. Será nuestro fuego de San Juan.

11,00 h. a 11,15. BENVINGUDA - BIENVENIDA

Coordina; Tekhnikós bio-fundació.

ACTIVITAT PERMANENT.

ACTIVIDAD PERMANENTE.

L’horari es donarà, in situ, en plafó 
informatiu.

El horario se expondrá in situ, en 
panel de información.

Artistes: Armandpons. Videoart/ 
Sebastià Plans. Exposició digital / 

Percomunicacions. Videoart 
musical / Joan d’Irlanda. Videoart, 
poesia i música. /Escultura, Martí 

Morros
DIRECTE / DIRECTO

Jaume Moya i Plana, arquitecte.
CONCEPTES BÀSICS DE LA 

RESTAURACIÓ MONUMENTAL
Ponència . 1h 15 min. 

Horari: 11.30 h.

Joan d’Irlanda, poeta.
Recital  de poesia amb Clip Videoart

LA MÚSICA DEL CEL. 1h 15 min. 

Horari: 19.30 h.

10,00 a 12,00 / 16,00 a 18,00

Excursions a cal Segudet. Ruta dels 
Maquis, piscina i piscolavis.

Excursiones a cal Segudet. Ruta de 
los maquis, piscina i piscolavis.

PENJIM - PENJAM

TITELLES / TÍTERES

Dirigido a los niños
Destinat als nens

12,00 h. EL GUINYOL.

18,00 h. EL GUINYOL.

Lloc: al costat del fórum.

ZONA de MEDITACIÓ

ZONA de MEDITACIÓN

10,30 h. 11, 00 h.

VAIYASAKI DAS. Meditació.
12,00 h. 13, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.
16,00 h. 17, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.

Coordina; Tekhnikós bio-fundació.

ACTIVITAT PERMANENT.

ACTIVIDAD PERMANENTE.

L’horari es donarà, in situ, en plafó 
informatiu.

El horario se expondrá in situ, en 
panel de información.

Artistes: Armandpons. Videoart/ 
Sebastià Plans. Exposició digital / 

Percomunicacions. Videoart 
musical / Joan d’Irlanda. Videoart, 
poesia i música. /Escultura, Martí 

Morros

10,00 h. a 12,00 h.  
Maquis, piscina i piscolavis.

Excursiones a cal Segudet. Ruta de 
los maquis, piscina i piscolavis.

PENJIM - PENJAM

TITELLES / TÍTERES

Dirigido a los niños
Destinat als nens

12,00 h. El Llop Cantaire dels tres 

porquets i la Caputxeta

Lloc: al costat del fórum.
Lugar: junto al foro de entidades.

ESPAI MUSICAL ESPECIAL REVETLLA.

ESPACIO MUSICAL ESPECIAL VERBENA.

22,30 h. a 01,30 h.

RODA DE LA MEDICINA COL·LECTIVA. al costat de l’escenari.
RUEDA DE LA MEDICINA COLECTIVA. al lado del escenario.

HOMENATGE - HOMENAJE. 

Jaume Canadell Antoja. Dorjee SHÖESANG  
Monjo Budista Tibetà. Monje Budista Tibetano.

ESPAI INFANTIL- ESPACIO INFANTIL. 10,00 a 12,00 / 16,00 a 18,00 Excursions a cal Segudet. Ruta dels Maquis, piscina i piscolavis. (preu 
a part). La Marta Riba, ens porta La Magia de la TIKI a les 18 h. Excusrsiones a cal Segudet. Ruta de los maquis, piscina i piscolavis. (Precio a parte). 
Marta Riba nos trae la Mágia de la TIKI a las 18 h.  

ESPAI / ESPACIO INFANTIL

ZONA de MEDITACIÓ

ZONA de MEDITACIÓN

10,00 h. 11, 00 h.

XAVI CISA.  Meditacio a traves del 
Chi Kung.

12,00 h. 13, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.
16,00 h. 17, 00 h.

JOAN REVUELTO. Tai Chi.
18,00 h. 19, 00 h.

JORDI MASERAS. Chi Kung.

21,30 h. a 22,30 h. ACTUACIÓ / ACTUACIÓN 
ECOFUSIÓ

22,30 h. a 23,30 h. ACTUACIÓ / ACTUACIÓN 
LOS FLAMENCORROS

ESPAI /ESPACIO AMANITA SOUND CLUB

ALBERT G. GALBANY interpretnt amb el bansuri.

ESPAI /ESPACIO AMANITA SOUND CLUB

ESPAI /ESPACIO AMANITA SOUND CLUB

ESPAI /ESPACIO AMANITA SOUND CLUB

24,00 h. a 24,50 h.



LLAVORS PER AL CANVI SEMILLAS PARA EL CAMBIO

MANDALES 
de LLavors per 

al Canvi
LLAVORS PER AL CANVI, és també una 

cançó que ha composat el músic i com-

positor CECILI RUEDA, del grup ECOFUSIÓ, 

que actuarà el diumenge a la tarda a 

Castellnou.

        Gràcies Cecili !!!

LA 
FLAMA 
DEL 
CANIGÓ, 
arriba a 

Castellnou 

dilluns 23 

sobre les 6 de la tarda.

Encendrem el pebeter que il·luminarà  la nit 

de Sant Joan.

Llavors per al Canvi, es va iniciar 
el  25 de Maig de 2013, amb una 
declaració d’intencions a la casa 
del Tibet, amb la presència de 
Thubten Wangchen. Vam plantar 
llavors d’amarant de forma 
simbòlica.
Al llarg de 2013, es van realitzar 
tres mandales col·lectius: 
al setembre, PENTAGRAMA a 
Castellnou de Bages amb pintura. 
L’octubre la RODA DE LA MEDICI-
NA amb pedres, terra i garrofes a  
la Fundació Melqur a Sant Jaume 
del Domenys. 
Al desembre a Sant Joan de 
Mediona amb l’Associació un 
Punt de Llum, DUES ESTRELLES 
D’OR I PLATA en cel·lebració del 
Nadal.

De 10,15 h. a 11,15 h.

Asociación Pranic Healing. 
Meditació per a la pau i la il·luminació. Al 
servei del planeta.
Meditación para la paz y la iluminación. Al 
servicio del planeta.

De 11,30 h. a 12,30 h.

Quico Barranco

Roda/ Rueda de la medicina

De 16,00 h. a 17,55 h.

Isabel Cervantes. 

Recitació i cant védic.
Recitación y canto védico.

De 17,00 h. a 17,55 h.

Juan Diego. Asociación Karuna. 

Meditació Vipassana en la Posició del Loto - 
Meditación Vipassana en la posición del 
Loto.

De 18,00 h. a 19,15 h.

Instituto Psicología Transpersonal.

L’alteració de la consciència mitjançant la 
psicologia transpersonal.

La alteración de la conciencia a través de 
psicologia transpersonal.

De 19,15 h. a 20,30 h. 

Arjuna Lakshamana. Centre Namaste.

Meditació vibracional amb cuencos i altres. 
Roda d’energia.

Meditación con cuencos y otros. Rueda de 
energía.

ESPACIO DE MEDITACIÓN
El sábado 21 de junio, paralelamente al día dedicado a la CONCIENCIA PERSONAL Y 

ESPIRITUALIDAD, se desarrolla una Jornada de Meditación de 12 horas (de 10 de la 

mañana a 10 de la noche) dirigida por diferentes instructores. Se habilitarán unos 

espacios con carpas en el bosque, donde el silencio y la naturaleza sean los protagonis-

tas. El resto de días, domingo, lunes y martes, habrá cada día 4 horas de meditaciones 

guiadas de diferentes disciplinas, de 10 a 12 h. cada mañana y de 16 a 18 h. cada tarde. 

Con la presencia de los instructores Ricard Rotllan (Horario por concretar), Xavi Cisa 

/Lunes 23 a la 10 h. y Vaiyasaki Das /Martes 24 a las 10,30 h.

FÒRUM D’ENTITATS
El fòrum d’entitats consisteix en un espai informatiu, on 
les entitats relacionades amb els participants poden 
estar presents per atendre les inquietuds i preguntes 
dels assistents. No és un espai comercial.

BANC D’ALIMENTS
presencial, al fòrum d’entitats, podrem donar 
aliments o fer aportacions econòmiques.

Les 
LLAVORS 

de la 
VIDA

Dissabte 21 a la nit. 22,30 h.  Plaça, 
sobre la sala de conferències.
Espectacle basat en els quatre elements. 

La Terra, el Foc, l’Aire i l’Aigua hi són 

convidats.  Farem volar la imaginació. La 

Terra, filla de les roques, se’ns presenta 

amb una escena de dansa. L’Aire, format 

per nitrògen, oxigen i argó, ens visita amb 

una escena d’aeris voladors. L’Aigua, eix 

vertebrador de la vida, es presenta com 

una bombolla transparent amb número 

d’acrobàcies. I el Foc, revifador de les 

flames i generador del caliu, ens arriba 

amb els malabars amb foc. La suma dels 

4 elements, no és altra cosa que LES 

LLAVORS DE LA VIDA.

DISSABTE-SÁBADO 21

18’OO h - Món Magic de la 

TIKI

DIUMENGE-DOMINGO 22

12'00 h - El Moliner

18'00 h - El Regal

DILLUNS-LUNES 23

12'00 h - El Guinyol

18'00 h - El Guinyol 

DIMARTS- MARTES 24

12'00 h - El Llop 
Cantaire dels tres 
porquets i la Caputxeta.

Inauguració del corriol de Castellnou a Cal 

Segudet. Sortida Teatralitzada i ambientada 

amb Terra de Maquis, arribada a Cal Segudet, on 
gaudirem d’una estona de piscina, jocs tradicionals 
i coca casolana amb xocolata i begudes, tornarem a 

Castellnou tot fent una passejada pel corriol.
Cal portar banyador i tovallola 

Matí: Sortida a les 10 .h davant del museu maqui 

i tornada al mateix lloc a les 12 h.

Tarda: Sortida a les 16 h. davant del museu 

maqui i tornada al mateix lloc a les 18 h.

I desprès TITELLES amb la companyia PENGIM-

PENJAM. Ens acompanyarà amb espectacles de 
 petit format per a nens i nenes. La Marta Riba, ens
 porta la Mágia de la TIKI, el  dissabte  a la tarda.
Inauguración del sendero de Castellnou en Cal 

Segudet. Salida Teatralizada y ambientada con 

Terra de Maquis, llegada a Cal Segudet, donde 
disfrutaremos de un rato de piscina, juegos 
tradicionales y coca casera con chocolate y 

bebidas, volveremos a Castellnou dando un paseo 
por el sendero. Hay que llevar bañador y toalla.

Mañana: Salida a las 10. H delante del museo 

maqui y vuelta en el mismo lugar a las 12 h.

Tarde: Salida a las 16 h. frente al museo maqui y 

vuelta en el mismo lugar a las 18 h.

Y después TÍTERES con la compañía PENGIM-

PENJAM  Nos acompañará con espectáculos  de 
 pequeño formato para niños y niñas. Marta Riba

 nos trae la MAGIA DE TIKI el sábado por la tarde.

DANSA

Mireia Fernández
Mayra Fernández
Laura Mata
Sandra Mata
Judit Codina
AERIS

Sira Bover
ACROBÀCIA

Rat Serra

MALABARS DE 

FOC

Cristian Uroz
Albert Ubach
IDEA, GUIÓ I 

COORDINACIÓ

Miquel Cols
Rut Trias
David Piñana

MEDITACIÓN PARA TODOS 
LOS SERES DEL PLANETA



COL·LABORADORS i PARTICIPANTS COLABORADORES y PARTICIPANTES

www.revistadieteticaysalud.com www.santiveri.es economia-del-bien-comun.org/es www.alberosmusic.com www.pengim-penjam.com www.tekhnikos.org www.vilaeripenedes.com

REMI

Rodejat de camps de 

gramínies i boscos de 

ribera:

Un paisatge singular i 

característic del Pla de 

Bages.

Unim esforços per a  que 

cada client gaudeixi

Intensament la seva 

estada rebent un

tracte personal i 

familiar



LLAVORS PER AL CANVI SEMILLAS PARA EL CAMBIO

Després d’una jornada dedicada a la introspecció i 

reflexió interior, fixem avui la nostra atenció en el 

nostre cos, entès de manera integral com una 

barreja del cos físic, emocional i energètic. Ens 

interessa com enfocar la 

gestió de la salut en la nova 

societat que projectem. 

Amb aquesta intenció 

escoltarem a ponents de la talla de Francesc 

Barnosell, doctor en medicina i especialitzat en 

rehabilitació, neurologia i Electromiografia. És el 

creador de l’Associació de metges, terapeutes i 

sanadors, i organitzador del primer Symposium a 

Espanya de Metges i Sanadors. El seu llibre “Entre 

dos aguas” és un pont entre la medicina tradicional 

i les teràpies alternatives.

Gemma Llop, és la creadora d’un sistema propi de 

teràpia vibracional: el mètode Melqur. Ha estudiat 

naturopatia i medicicina xinesa i dirigeix la Fundació 

Melqur. Qui no coneix en Josep Pàmies? Pagès 

català fundador del moviment “Dolça Revolució” i 

redescubridor de la miraculosa planta de l’Estèvia. 

D’arreu del país li 

demanen assessorament 

en el terreny de les plantes 

curatives que cultiva en 

terres de Lleida. Pere Ródenas, metge naturista i 

fundador de l’Associació Espanyola de Metges 

Naturistes. Autor dels llibres “La medicina des d’un 

altre angle”, “El metge naturista opina” i “Descobrir 

el cochayuyo”.  I Eva Julián, especialista en 

Bioacústica Mèdica,  i observadora dels camps 

vibratoris que emet la natura davant la presència de 

les persones.  Tots ells en una taula de diàleg el 

diumenge a la tarda, parlant de la visió holística de la 

salut.

Después de una jornada dedicada a la introspección 

y reflexión interior, fijamos hoy nuestra atención en 

nuestro cuerpo, entendido de manera integral como 

una mezcla del cuerpo físico, emocional y energéti-

co. Nos interesa cómo 

enfocar la gestión de la 

salud en la nueva sociedad 

que proyectamos. Con 

esta intención escucharemos ponentes de la talla de 

Francisco Barnosell, doctor en medicina y 

especializado en rehabilitación, neurología y electro-

miografía. Es el creador de la Asociación de 

médicos, terapeutas y sanadores, y organizador del 

primer Symposium en España de Médicos y Sanado-

res. Su libro "Entre dos aguas" es un puente entre la 

medicina tradicional y las terapias alternativas.

Gemma Llop, es la creadora de un sistema propio 

de terapia vibracional: el método Melqur. Ha 

estudiado naturopatía y medicicina china y dirige la 

Fundación Melqur. Quien no conoce Josep 

Pàmies? Payés catalán fundador del movimiento 

"Dulce Revolución" y redescubridor de la milagrosa 

planta de la Stevia. De todo 

el país le piden asesora-

miento en el terreno de las 

plantas curativas que cultiva 

en tierras de Lleida. Pedro Ródenas, médico 

naturista y fundador de la Asociación Española de 

Médicos Naturistas. Autor de los libros "La medicina 

desde otro ángulo", "El médico naturista opina" y 

"Descubrir el cochayuyo". Y Eva Julián, especialista 

en Bioacústica Médica, y observadora de los 

campos vibratorios que emite la naturaleza ante la 

presencia de las personas. Todos ellos en una mesa 

de diálogo el domingo por la tarde hablando de la 

visión holística de la salud.

Som energia 
en canvi constant

EDUCACIÓ INTEGRAL - EDUCACIÓN INTEGRAL

Una visió holística i integral de la salut. Treba-
llem perque metges, sanadors i terapeutes 
puguin col·laborar i fer una simbiosi entre les 
diferents tècniques mèdiques. En el fons, no 
oblidem que només hi ha una medicina vàlida: 
la que ajuda al pacient a sanar-se ell mateix. 
Ningú cura a ningú.

Una visión holística e integral de la salud. 
Trabajamos para que médicos, sanadores y 
terapeutas puedan colaborar y hacer una 
simbiosis entre las diferentes técnicas médi-
cas. En el fondo, no olvidemos que sólo hay una 
medicina válida: la que ayuda al paciente a 
sanarse por sí mismo. Nadie cura a nadie.

Com enfocar 
la salut 

de manera 
integral

La sala de conferencies dedicarà tot el diumenge a 

debatre sobre l’educació 

integral, altrament dit, educació 

holística. Aquesta nova manera 

d’enfocar l’educació és la que 

ve lligada als nous temps que 

ens està tocant viure. Es tracta 

de l’acompanyament que atén les necessitats de la 

persona com a ésser total, no només a nivell mental com 

es feia fins ara. La nova visió tendeix més al ser, que no 

pas al saber. Més a ser persona, que a tenir molts títols. 

A fer cas de la intuïció, més que no pas de la raó. Aquest 

és el camí per arribar a ser persones creatives i autòno-

mes; lliures i independents; éssers 

humans capaços de moure’ns 

sense por, en una societat canviant i 

contradictòria com la que tenim ara.

Els nostres fills són llavors que ja 

saben cap on han de créixer. No cal 

que els omplim de continguts, igual 

que un pagès no diu a les llavors 

cap on han de créixer. Només abona la terra i les 

acompanya amb amor. Aquesta és la tasca de pares i 

educadors. Deixar créixer la llavor i potencial que tots 

tenim a dins, oferint espais on trobar-se un mateix i 

poder desenvolupar totes les potencialitats.

Al matí, comptarem amb la presència de la Laia 

Segarra, que llegirà un 

manifest sobre l’educació, i 

amb la Jenny Silvente que 

parla des de l’àmbit de 

l’educació infantil. L’Oriol Julià 

desenvolupa programes d’edu-

cació emocional, i en Luis Frutos es centrarà més en 

l’aspecte esportiu i la bioenergètica. L’Ignasi Salvate-

lla, pedagog holístic, ens explicarà amplia i detinguda-

ment de què parlem quan parlem de pedagogia holística 

o integral.

A la tarda, en Lluís Romaní ens convidarà a conèixer 

de primera mà la pedagogia 

waldorf, i en Jordi Griera 

abordarà la intel·ligència 

corporal com a mètode per 

educar millor. A partir de les 

7 de la tarda, taula de 

diàleg amb els ponents 

per posar fil a l’agulla 

educadora, amb la incorporació del Jordi Vilaseca, 

que des de la comarca del Bages promou un innovador 

projecte educatiu. Un luxe com a taula, destinada a 

posar la nostra llavor per a una nova consciència 

educativa.

UNA MONEDA 
SOCIAL COMPLENTA-
RIA, ENS AJUDARÀ A 
CREAR L’ECONOMIA 

Educar ve de “Educere” que signifi-

ca treure de dins. La pedagogia 

holística –o integral- pretén ajudar 

cada persona a trobar allò més 

essencial que té a dins i que la fa ser 

com és. Trobar la pròpia potenciali-

tat interna i posar-la en pràctica. 

UNA VISIÓ HOLÍSTICA DE LA SALUT 

UNA VISIÓN H0LÍSTICA DE LA SALUD
DIA 22

VIVENDA SALUDABLE - VIVIENDA SALUDABLE

No es pot estar sa si l’espai no ens acompanya. 

Gestionar la nostra salut passa per gestionar 

les nostres cases i els nostres llocs de treball. 

Diversos entesos en 

aquesta matèria ens 

acompanyen el 22 de 

juny per parlar de com 

funciona la gestió dels 

espais. A les 10 del 

matí a l’escenari, dos 

arquitectes ens 

parlaran dels NOUS 

REPTES DE LA BIOCONSTRUCCIÓ, la Teresa 

Carrea, en Carles Lavernia i el Josep Pujol. 

Promotor. 

A les 12 del migdia, a l’escenari principal, la 

taula de diàleg: LA RELACIÓ ESPAI-HOME 

amb especialistes en la matèria com en Josep 

Pujol, gestor del benestar natural, i anterior-

ment afectat de la Síndrome de Fatiga Crònica, 

Fibromiàlgia, i SQM. En Josep Padrós, 

arquitecte, que complementa l’arquitectura de 

la matèria amb l’arquitectura d’allò intangible. 

La Montse Marsol, 

advocada amb 

formació jurídica 

especialitzada en el 

sector de la promoció i 

la construcció; i el 

metge Santiago 

Córdoba, homeòpata 

unicista, terapeuta 

vibracional i expert en la geometria terapèutica.

I per tocar també l’aspecte pràctic, hi haurà un 

taller amb Xavier Vilajosana, terapeuta 

energètic. En el seu taller VITROCUANTIC, ens 

parlarà de la holoenergètica, inspirada en 

l’estudi de les tècniques energètiques antigues 

que han donat lloc a l’acupuntura i el Feng 

Shui.

Educar viene de “Educere”, significa 

sacar de dentro. La pedagogía holís-

tica pretende ayudar a cada persona 

a encontrar aquello más esencial que 

tiene dentro y que la hace ser como 

es. Encontrar la propia potencialidad 

interna y ponerla en práctica.

Les nostres vivendes 

formen part del nostre 

benestar. Hem de tenir 

cura de l’entorn on cons-

truïm, dels materials que 

emprem i les tecnologies 

que hi instal·lem. Així 

gaudirem d’espais sos-

tenibles i saludables.

Nuestras casas forman 

parte de nuestro bienes-

tar. Tenemos que cuidar 

el entorno dónde cons-

truimos, los materiales 

que utilizamos y las tec-

nologías que instalamos. 

Así disfrutaremos de 

espacios sostenibles y 

saludables.

Tots som persones en 
creixement, no només 

els infants, i reconèixer 
això ja és fer un bon pas 

endavant

Si connectes amb tu 
mateix, el camí de la 

vida és molt més senzill.

Somos energía 
en costante cambio

Som gestors del nostre 
benestar, tenint cura del 
nostre cos i els espais on 

vivim
Mente e córpore sanos in 

habitat sano.
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www.dolcarevolucio.cat www.vidasana.org www.theecologist.net www.escolawaldorf.org canal-taronja-central.xiptv.cat television.mindalia.com
www.youtube.com/watch?v=NyM

RfsXm-8g&feature=youtu.be
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www.calsegudet.com www.castellnoudebages.cat

Ajuntament
Castellnou de Bages

www.sallent.cat

Ajuntament
de Santpedor

www.santpedor.cat www.vegetalia.com www.diba.cat/es www.soundandlife.com

www.castellnou.org 

Telèfon: 938 320 140 - 652 620 993  
e-mail: colonies@castellnou.org 

COLÒNIES

DOM BOSCO
CASTELLNOU DE BAGES

CASTELLNOU DE BAGES

Sant Andreu de Castellnou de Bages. Església romànica d'estil 

llombard. Les primeres referències corresponen al segle X.

El poble està situat entre el Llobregat i el 
Cardener, al nord de Manresa, la capital de 
la comarca. Limita  al sud amb el de 
Santpedor, per on cal passar per arribar-hi. 
El límit més meridional, al cim de la Costa 
de la Vila (493 m), és un esplèndid balcó 
natural des del qual hom pot contemplar el 
Pla de Bages, amb la silueta de Montserrat 

com a teló de fons.
El nucli es formà al voltant de l'antic castell 
de Castellnou i l'església parroquial de Sant 
Andreu, romànica basilical que data del 
segle XI. Al terme hi ha altres esglésies 
romàniques com Santa Margarida de 
Viladepost, Santa Eulàlia d'Argençola, Sant 
Pere i Sant Salvador.

El 1966 el poble antic va ser venut a un 
col·legi barceloní dels salesians, 
transformant-lo en un centre de colònies de 
vacances i un lloc de reunió per als seus 
alumnes i altres col·legis i entitats. És la 
seu que acollirà tan amablement la trobada 
de Llavors per al Canvi.
Al poble hi ha el Museu dels Maquis, amb 

objectes de Ramon Vila i Capdevila, "Cara-
cremada", l'últim maqui català.
Pel que fa a les festes en destaquen: La 
Festa Major (10,11 - 16,17 i 18 d’agost). La 
festa dels Boscarols i Carboners el primer 
diumenge de juny i la Volta de Bicicletes 
BTT TERRA DE MAQUIS el 14 i 15 de juny.

La torre del castell de Castellnou, fou una fortificació des de 

mitjan segle X, anomenat llavors castell del Buc .

DONI LLUM AL SEUS SOMNIS

Estarem al seu servei a Llavors per al 
Canvi, trobada cap una nova consciencia, 
harmonitzant espais i entorns amb les 

essències de la mare terra. 
Salut, pau i amor.

                                                                                                                          
626 49 84 69 - jp@caldot.net

www.caldot.net 

c/Afores,s/n - 17451 Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
agua@aguanatural.com

www.aguanatural.com



LLAVORS PER AL CANVI SEMILLAS PARA EL CAMBIO

Tot el dilluns està dedicat a l’organització 

econòmica, política i social. És obvi per molta 

gent que l’economia ja 

no pot créixer més; que 

una economia que es 

basa en un creixement 

continu, no és factible; 

que una societat que es 

basa en l’expoli i la 

corrupció, no és factible; 

que un món que valora més el PIB –producte 

interior brut- que el FIB –felicitat interior bruta 

de les persones- és abocat a la desaparició. 

Que un abús i destrucció constant de la natura 

no és sostenible; que una deshumanització 

constant de les persones ens aboca a ser 

éssers anul·lats i desorientats. 

Afortunadament, creiem que una altra econo-

mia és possible; que una altra societat és 

possible, i per això hem convidat a les persones 

que creiem que més poden dir al respecte i que 

alhora il·lustren el model de persona que 

valorem: éssers holístics, amb diverses 

intel·ligències emocionals integrades en una 

personalitat. 

En Natxo Tarrés, és activista i dinamitzador 

pel canvi, molt conegut a la comarca del Bages 

per totes les seves activitats socials, culturals i 

musicals. Ell enceta la jornada prevista pel 

dilluns 23 amb un crit a l’esperança. Com en 

Natxo diu: La única manera de que hi hagi 
canvis positius és que les persones ens hi 
impliquem i comencen a dir la nostra, ben alt, 
tan alt com puguem. Que comencem a 
treballar en xarxa, a plantar cara als nostres 
polítics i gestors, que els hi arribi la nostra veu. 
A continuació, Jordi Griera, Enginyer i MBA, 

expert en valors i economia ens parlarà de 

Moneda Social. En Jordi és l’impulsor de 

l’EuroCat, moneda social catalana que recen-

tment ha vist la llum i ens explicarà 

l’experiència de primera mà. Coordina l’àrea 

d’economia del Pla Nacional de Valors de 

Catalunya. Alhora, en Jordi és instructor de 

Seitai, cultura de vida cap a l’autogestió del cos 

i de la psique. 

Seguim amb Arcadi Oliveres, doctor en 

Ciències econòmiques, president de 

l’Associació Justícia i Pau i un dels impulsors 

del Procés Constituent a Catalunya. Christian 

Felber serà l’últim ponent del matí. Membre 

fundador del moviment de justícia global Attac 

a Àustria. És professor universitari d’economia 

a Àustria i ha desenvolupat un nou model 

internacional econòmic denominat Economia 

del bé comú. Alhora es 

considera una persona 

holística, ja que també 

es ballarí, i d’aquesta 

manera treu la felicitat 

de diverses fonts. 

Ben dinat gaudirem de 

tots aquests cracks junts 

en una taula de diàleg amb el títol de partida: 

"realisme: com farem la transició cap al 

nou model econòmic.", que és allò del que 

tan poca gent en parla, ja que tothom està més 

concentrat en el disseny final que en la transi-

ció. S’afegiran al debat representants 

d’organitzacions socials o polítiques que són 

actualment a peu de carrer: Jordi Angusto 

(Nova Esquerra Catalana) Jordi Garcia Jané 

(Adéu Capitalisme) i un representat de la CIC, 

Cooperativa Integral Catalana, encara per 

concretar. Entre tots aniran desgranant quines 

són les mesures legals, fiscals i polítiques que 

caldrà afrontar de manera viable, sense 

fantasies ni utopies, per a que la transformació 

de la situació actual política i econòmica arribi 

a bon port.

Paral·lelament a aquesta atractiva jornada 

sobre economia i societat, a la sala de 

conferències hi haurà tres ponències relacio-

nades amb aquest àmbit. Valentín Núñez, 

economista financer, que parlarà sobre les 

Pimes. Miquel Vidal, consultor empresarial, 

que versarà sobre Empresa i Sostenibilitat. 

El dilluns comencem amb 
tres professors 

d’Economia a l’escenari: 
Jordi Griera, Arcadi 
Oliveras i Christian 

Felber

DIA 23 - UNA ALTRA ECONOMIA ÉS POSSIBLE - OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

De la societat civil neix la intenció de generar 
un canvi en el funcionament social i econòmic. 
El nou paradigma i la nova consciència passen 
sí o sí per convertir el Be Comú o el Benestar de 
Tots en el punt de partida de qualsevol projecte. 
La nova societat és de tots i per tots. Aquí 
podem compartir, debatre i projectar les llavors 
d’aquest canvi social que s’apropa.

De la sociedad civil nace la intención de gene-
rar un cambio en el funcionamiento social y 
económico. El nuevo paradigma y la nueva 
conciencia pasan sí o sí por convertir el Bien 
Común o el Bienestar de Todos en el punto de 
partida de cualquier proyecto. La nueva socie-
dad es de todos y para todos. Aquí podemos 
compartir, debatir y proyectar las semillas de 
este cambio social que se avecina.

UNA ALTRA 

ECONOMIA I UNA 

NOVA ORGANITZACIÓ 

SOCIAL 

SÓN POSSIBLES

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA - SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cap al 1900 hi havien més de 100 varietats de 

patates, avui en dia en queden dues o tres,  fins i tot 

ha aparegut ja una patata transgènica. Al 1950 hi 

havia unes 50 o 60 varietats de pomes, avui en dia 

en quedaran un parell. Estem perdent les espècies 

locals a un ritme brutal. Els pagesos són esclaus de 

les multinacionals perquè les llavors que els hi 

venen estan modificades 

genèticament per dependre 

dels fitosanitaris. Les 

abelles estan desapareixent 

a causa dels pesticides i la 

contaminació electromag-

nètica. Els cultius transgènics, introduïts amb el fals 

argument de que ens lliurarien de la fam al món, no 

fan més que incrementar els beneficis econòmics 

de les grans multinacionals i arraconar els cultius 

locals i indígenes. El menjar que arriba a les nostres 

neveres és transgènic, ple d’additius químics i 

pesticides, està irradiat... i bàsicament desproveït 

d’energia. 

Tot això és el que ens ha mogut a dedicar una 

jornada sencera a la Sobinaria Alimentària, entesa 

com que ha arribat el moment de reprendre el 

nostre poder i autoritat en l’àmbit alimentari; poder 

que ens hem deixat arravatar pels governs i empre-

ses multinacionals que han fet del nostre menjar, 

un mercat que cotitza en borsa i genera beneficis.  I 

hem de dir prou!

Quico Barranco, horticul-

tor vibracional i ecològic, 

fundador i cuidador del 

Consell Tribal de Cultiva-

dors de la Terra i la 

Consciència, fundador de 

“Mare Terra Llavors Biològiques”, i considerat per a 

molts un “home-llavor”, és qui ha coordinat 

aquesta àrea sobre Sobirania Alimentària i s’ha 

proposat de fer-nos arribar aquest missatge tan 

important. Ell obrirà la jornada del dimarts dia 24, 

cridant-nos a la consciència alimentària. El 

seguiran Antonio Corellano, fundador 

d’Ecogeòtica, i eco-empresari-emprenedor. A 

continuació Emilio Fiel, impartirà amb la seva 

ponència sobre el món elemental i la purificació 

dels 4 elements de la Mare Terra (que corresponia 

a l’àrea d’espiritualitat i consciència personal, per 

motius de la seva agenda la impartirà el dimarts 

24). Paral·lelament, a la sala de conferències, 

tindrem la presència d’Emilio Blanco, doctor en 

biologia; de la filòsofa i escriptora Mercedes 

Blasco, activista incansable per la sobirania 

alimentària i les alimentacions vegetariana i 

vegana. I per finalitzar, Anna Calle, terapeuta, amb 

la seva ponència “retrobant-nos amb Gaia”.

Per la tarda centrarem la nostra atenció en la 

presentació del documental “La voz del Viento - 

Semillas de transición”, de Carlos Pons, en el qual 

veurem a Jean Luc Danneyrolles, un dels nostres 

ponents, agricultor de la Provença francesa, i al 

mateix Carlos Pons, en un viatge cap a Granada a la 

trobada de moviments socials alternatius portant 

com a moneda de canvi una gran col·lecció de 

llavors...  A continuació del documental, cine fòrum 

amb la presència dels dos protagonistes.

Una llavor ecològica o “BIO”  té origen, 
trajectòria i és fèrtil. Les llavors que se’n 
derivin seran sempre fèrtils. En canvi 
una llavor genèticament modificada és 
infèrtil i a més, porta una informació 
específica que la fa totalment depenent 
dels fitosanitaris. Per tant, el pagès 
sempre estarà lligat de peus i mans a 
les grans multinacionals.

Una semilla ecológica o “BIO” tiene 
origen, trayectoria y es fértil. Las semi-
llas que surjan de ella serán siempre 
fértiles. En cambio una semilla genéti-
camente modificada es infértil y 
además, lleva una información específi-
ca que la hace totalmente dependiente 
de los fitosanitarios. Por lo tanto, el 
agricultor siempre estará ligado de pies 
y manos a las grandes multinacionales.

Es remena més diners en 
el món de les llavors, que 

mundial

INTERCANVI
DE LLAVORS BIO

Donat que estaran presents 
diferents entitats dedicades 
a la cura i cultiu de llavors 
BIO, oferim l’espai per a un 
Intercanvi internacional de 
Llavors BIO. Persones que 
vinguin d’arreu podran fer 
intercanvi de llavors entre 
elles, i les que siguin cedides 
a l’organització seran catalo-
gades i degudament conser-
vades en un banc de llavors. 
És una crida oberta o tots i 
totes els que sembreu i 
cultiveu la terra amb dignitat.




