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Activitats curs 2022-23 

 

HOSPITALIA 

 

Cap de Setmana 

Os oferim un temps per desconnectar de la 

quotidianitat  per poder viure la nostre vocació i 

escoltar la nostre naturalesa essencial, tenint cura 

del cos, la ment i l’esperit. Integrar aquestes 

dimensions ens reconstrueix com éssers humans. 

 

Fin de Semana 

Os ofrecemos un tiempo para desconectar de la 

cotidianidad para poder vivir nuestra vocación y 

escuchar nuestra naturaleza esencial, prestando 

atención  al cuerpo, la mente y el espíritu. Integrar 

estas dimensiones nos reconstruye como seres 

humanos. 

 

2022  

Novembre   18,19 i 20 

Desembre   30,31 i 1  (Cap d’any) 

 

2023 

Gener  12,13 i 14   

Febrer  24,24 i 26 

Abril  28,29 i 30 

Maig 26, 27 i 28 

 

Amb el Gmà Eladi 
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Recés 

Temps  de silenci i de interioritat. Temps de conrear 

l’espiritualitat, de submergir-nos en el misteri de la 

vida, de la consciència, de la comunió i de l’amor.  

 

Retiro 

Tiempo de silencio y de interioridad. Tiempo de 

cultivar la espiritualidad, de sumergirnos en el 

misterio de la vida, de la conciencia, de la 

comunión y del amor. 

 

 

2022 

Desembre  5,6, 7 i 8 

 

2023 

Abril  6,7,8 i 9  (Setmana Santa) 

 

Amb el Gmà Eladi 
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L’Art de Respirar 

Matins dels dies: 

12 de Novembre del 2022 / 18 de Març del 20 23 /  

10 de Juny del 2023 

 

La respiració és l’activitat més important i més comú 

a tots els sers humans. Els sers humans tenim la 

capacitat de respirar conscientment. Aquesta és la 

clau! 

En el ioga, la meditació, el cant, els instruments de 

vent, en altres tècniques de creixement personal, el 

treball amb la respiració és primordial i fa que hi 

hagi uns resultats més interessants. 

Dins del ioga tenim la part del pranayama que és 

com omplir-nos d’energia a través de la respiració. 

En el pranayama s’ensenya que la energia de la 

respiració va cap on jo m’enfoco mentalment, pot ser 

un enfoc físic  o pot ser un enfoc mental. En qualsevol 

cas allà on jo hi poso energia, allò creix. 

Per això és important de treballar i conèixer i 

practicar diferents tècniques de respiració per tal de 

millorar la capacitat d’omplir-me d’energia a través 

de la inhalació, o augmentar la meva pau interna 

a través de la exhalació, i potenciar els efectes de la 

inhalació amb la retenció de pulmons plens i els de 

la exhalació amb la retenció de pulmons buits. 

RESPIRAR ÉS VIURE, RESPIRAR CONSCIENTMENT ÉS 

VIURE AMB CONSCIÈNCIA. L’ART DE RESPIRAR ÉS 

L’ART DE VIURE! 

Amb Lluis Caso 
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Bany de Bosc: Castanyers i faigs sota Sant Segimon 

(Matagalls) 

13 de Novembre, a les 10 h del matí a l’aparcament 

de Collformic  

 

El concepte “bany de bosc” és una traducció del mot 

japonès shinrinyoku que significa “banyar-se, 

submergir-se en l’atmosfera del bosc”. Per tant, un 

bany de bosc, des del punt de vista minimalista, és´, 

simplement, un passejada silenciosa per un espai 

forestal per tal de respirar l’aire de la seva atmosfera 

interior. Aquesta caminada pot acompanyar-se 

d’exercicis de respiració i relaxació. 

Amb Josep Gordi Serrat, geògraf  

 

Inscripcions: 10 € (límit de places 20) 

Contacte: 

Marta Busquets: marbuscafont@gmail.com 
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La Filocalia : Viure en el Sagrat 

27,28 i 29 Gener 2023 

Filocalía: conjunt de textos escrits entre els segles IV y 

XV per pares del desert, essencial en la tradició 

mística de l’Església d’Orient. 

En el taller recorrerem breument alguns dels pares 

del desert, descobrint l’eina que cada un d’ells feia 

servir per connectar-se amb la presència sagrada, 

amb l’àmbit numinós que els deixava vivint en el 

sagrat. La devoció al Sant Nom de Jesucrist els unia, 

però els matisos en què es diferenciaven tenen 

utilitat per a nosaltres, perquè representen carismes 

particulars que casen amb la nostra singularitat 

personal.  

Amb Mario Rovetto, menbre de la Fraternitat del 

Santo Nombre 

 

La Filocalia : Vivir en lo Sagrado 

Filocalía: conjunto de textos escritos entre los siglos 

IV y XV por los padres del desierto, esenciales en la 

tradición mística de la Iglesia de Oriente. 

En el taller recordaremos brevemente a algunos de 

los padres del desierto, descubriendo la herramienta 

que cada uno de ellos usaba para contactar con la 

presencia sagrada, en el ámbito numinoso que los 

dejaba viviendo en lo sagrado. La devoción al Santo 

Nombre de Jesucristo los unía, pero los matices en 

que se diferenciaban tienen utilidad para nosotros, 

porque representan carismas particulares que casan 

con nuestra singularidad personal.  

Con Mario Rovetto, miembro de la Fraternidad del 

Santo Nombre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

Recés Musical  

10.11 i 12 de Febrer 2023 

La música ens aporta una quantitat de beneficis 

espectacular, un benestar que es produeix a través de 

la vibració del so i una harmonització del nostre 

ésser en tots els sentits. 

En aquest retir treballarem l’expressió de la veu a 

través de cançons i mantres, ensenyarem exercicis de 

respiració conscient i connectada i farem un 

aprenentatge de la tècnica vocal del cant 

d’harmònics. Retrobarem l’equilibri dels xacres a 

través del propi so. Practicarem ioga i meditació. 

Farem un concert final que hi podrà participar 

tothom qui ho desitgi. 

 Amb Mercè Miró i Lluís Caso 

 

Retiro Musical 

La música nos aporta una cantidad de beneficios 

espectacular, un bienestar que se produce a través de 

la vibración del sonido y una armonización de 

nuestro ser en todos los sentidos. 

En este retiro trabajaremos la expresión de la voz a 

través de canciones y mantras, enseñaremos 

ejercicios de respiración consciente y conectada y 

haremos un aprendizaje de la técnica vocal del 

canto de armónicos. Reencontraremos el equilibrio 

de los Chacras a través del propio sonido. 

Practicaremos yoga y meditación. Haremos un 

concierto final que podrá participar todo el mundo 

que lo desee. 

Con Mercè Miró i Lluís Caso 
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Taller de pintura  

10,11 i 12 de Març 2023 

Pintar des del silenci es una manera molt natural 

de trobar.se amb un mateix/a. 

Trobar un equilibri interior mentre que tu passis bé! 

Us ensenyaré unes tècniques molt senzilles amb 

tinta i aquarel·la, que tothom podrà fer, sense cap 

experiència prèvia. Amb només les ganes ja en 

tindràs prou. No cal saber pintar ni dibuixar . 

Pintar es una manera divertida per trobar el silenci 

interior. 

No cal cap esforç, ni gran disciplina: pintant entrem 

en contacte, d’una manera natural, amb una part 

profunda del nostre esser. 

No cal portar materials, només vosaltres mateixos.   

Amb Katrin  Van  Steen 

 

Taller de pintura  

Pintar desde el silencio es una manera muy natural 

de encontrarse con un mismo/a. 

Encontrar un equilibrio interior mientras que tú lo 

pases bien! 

Os enseñaré unas técnicas muy sencillas con 

tinta y acuarela, que todo el mundo podrá hacer, 

sin ninguna experiencia previa. Con solo las ganas 

ya tendrás bastante. No hay que saber pintar, 

dibujar. Pintar es una manera divertida para 

encontrar el silencio interior. 

No hace falta ningún esfuerzo, ni gran disciplina: 

pintando entramos en contacto, de una manera 

natural, con una parte profunda de nuestro ser. 

Con Katrin  Van  Steen 
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Recés de Silenci i Monodieta D’arròs Vermell 

8 -14 de Maig  2023  

Estem molt habituats a considerar el menjar que 

ingerim com la nostra font fonamental de nutrició. 

Podem donar-li al nostre cos tot l’espai que necessita 

per reconnectar amb la nostra font de salut? Es 

tracta d’un itinerari complert de vuit dies destinat a 

la nostra revitalització en cos, ment i ànima i a 

l’endinsament en el silenci com a pura nutrició i 

veritable repòs. La monodieta d’arròs vermell amb 

gomasi és una oportunitat per l’organisme de 

descansar en el procés de digestió –que tanta energia 

consumeix amb la dieta occidental estàndard 

excessiva en proteïnes i productes desnaturalitzats 

difícilment assimilables-. Aquests dies són una 

invitació a sentir-nos profundament nodrits i 

estimats, recuperant una saviesa natural que sempre 

ens acompanya. Ens obrirem en comunió a la 

veritable nutrició que anhelem i ja som. 

Amb Eva Palanca 

 

Retiro de Silencio y Monodieta de arroz rojo 

Estamos muy habituados a considerar la comida que 

ingerimos como nuestra fuente fundamental de 

nutrición. ¿Podemos darle a nuestro cuerpo todo el 

espacio que necesita para reconectar con nuestra 

fuente de salud? Se trata de un itinerario de ocho 

días destinado a nuestra revitalización en cuerpo, 

mente y alma y a sumergirnos en el silencio como 

pura nutrición y verdadero reposo.  

Con Eva Palanca 
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Cicle de Concerts a Hospitalia 

 NATURA’T CONCERT D’OBERTURA  

13 de NOVEMBRE 2022 a les 18.30  

 

 Amb Carles Ridao, guitarra,veu i composició. 

Carolina Segovia, piano Mercè Miró, flauta 

travessera i veu. 

 Concert de presentació de la formació Natura’t i del 

1r cicle de concerts a Hospitàlia. Aquest nou projecte 

completament únic ha estat macerat i seleccionat 

amb molta cura, i pretén fer front a un buit actual 

marcat per la incertesa i la inestabilitat que 

representa el canvi o la crisi que estem vivint. El 

missatge és clar, i el ressò ve de ben endins. És en la 

intimitat d’un mateix on realment es troba la 

resposta. Natura’t no és la resposta, sinó la llevadora 

que amb la seva veu podrà acompanyar-nos en 

aquesta recerca.  

TAQUILLA INVERSA 

 

BANY DE BOLS CONCERT MEDITATIU  

11 de DESEMBRE 2022 a les 18.30  

 

Amb  Lluís Casso i Mercè Miró  

Concert amb bols de quars,flautes, veu i didjeridoo. 

La seva vibració té l’efecte sanador sobre els nostres 

cossos i la nostra ment, fa canviar la nostra pròpia 

vibració equilibrant-la. Bany de so meditatiu per 

regenerarnos.  

TAQUILLA INVERSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

AIRE ANTIC MÚSICA BARROCA  

8 de GENER 2023 a les 18.30  

Amb Almudena Jambrina, oboè barroc Lluis Casso, 

flauta de bec Mercè Miró, traverso  

Música dels segles XVII i XVIII per oboè barroc, flauta 

de bec i traverso. Autors com Telemann, Boismortier i 

Stamitz ressonaran a dins nostre transportant-nos a 

través del temps. La sonoritat dels tres instruments 

barrocs originals potencia la bellesa d’aquest estil de 

música.  

TAQUILLA INVERSA 

 

 

 

TRAVER3 DANSES DEL SEGLE XVIII  

16 d’ABRIL 2023 a les 18.30  

Montse Gascón, traverso Lluís Casso, traverso Mercè 

Miró, traverso Tres travesseres de fusta tal com eren 

al segle XVIII ens transporten a un Palau del Rei de 

França, allemandes, sarabandes i minuets vibraran 

pel nostre cos. Descobrirem secrets de la interpretació 

de l’època i gaudirem de la bellesa de la dansa. 

TAQUILLA INVERSA  
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NATURA’T CONCERT DE CLOENDA 

21 de MAIG 2023 a les 18.30 

Amb Carles Ridao, guitarra,veu i composició 

Carolina Segovia, piano Mercè Miró, flauta 

travessera i veu “Natura’t” és una aturada a les 

nostres vides per tornar a començar, un final de 

cicle per florir de nou. Aquest concert de primavera 

ens revital.litzarà a través de noves cançons del grup 

Natura’t aportant-nos l’energia necessària per 

seguir brillant. 

TAQUILLA INVERSA 

 

 

 

Cicle de Cinema a Hospitalia: La Pau, Territori  de 

Trobada 

 

Cicle de cinefòrum dedicat a les pel·lícules que 

tracten de les persones que s’erigeixen en portadores 

de pau i humanitat en circumstàncies adverses, 

bel·ligerants i de conflicte. Aquestes persones inspiren 

a d’altres i il·luminen camins de pau i amor entre la 

lluita, la violència i la guerra. Un dissabte cada dos 

mesos, a les 17.30 h 

Anirem anunciant les pel·lícules que es presentaran.  

26 de novembre de 2022,   18 de febrer de 2023 

22 d’abril de 2023             10 de juny de 2023 
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Constel·lacions Canalitzades 

Hospitalia ofereix  un cicle  de sessions de 

constel·lacions canalitzades.  

Les constel·lacions canalitzades son una eina 

terapèutica de creixement personal  i de resolució de 

conflictes que integra, la metodologia de las 

constel·lacions familiars desenvolupada  por Bert 

Hellinger y las constel·lacions estructurals de  Insa 

Sparrer y Matthias Varga, sumand la percepció, 

sensibilitat i la capacitat de canalització de la 

consteladora. 

Es  tracta de una bona  tècnica terapèutica  perquè  

treballa directament amb  l’inconscient individual i 

col·lectiu,, de forma representativa e intuïtiva, fent  

emergir allò que es necessari ser vist per la persona 

que es troba en una situació de desequilibri o 

bloqueig  en la vida. 

Consteladora: Teresa Borotau 

La aportació serà de 70€ per constel·lar-se, i 10€ como 

assistent figurant.  

Inici de la sessió a las 17,30                        

2022 

28 d’Octubre              30 de Juny 

25 de Novembre          28 de juliol 

23 de desembre 

2023 

20 de Gener 

17 de Febrer 

31 de Març 

21 d’Abril 

19 de Maig 
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Inscripcions i reserves 

Els tallers, recessos i caps de setmana contemplatius 

que us oferim a “Hospitalia” estan orientats a 

treballar l'espiritualitat d'una manera holística per 

anar harmonitzant les nostres dimensions física, 

psíquica, emocional i espiritual. 

 

A totes les activitats hi ha uns temps de meditació 

com a base i després es desenvoluparan els temes 

específics de cada activitat. 

Qui ho desitgi, podrà tenir una entrevista amb el 

Gmà Eladi Freixa. 

 

• Per correu electrònic a: 

info@hospitaliacontemplacion.com  

• Per telèfon, WhatsApp o Telegram a: Cristina  

617.103.311 (els dimarts de 16 a 20h) 

 

Aportació 

(Per les activitats i pensió completa) 

 

• Taller d'estiu: 350 € 

(Cinc dies) 

• Recés amb el Germà  Eladi: 300 € 

  (Tres dies) 

• Cap de setmana i Recés: 200 € 

mailto:info@hospitaliacontemplacion.com
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  (Tres dies) 

 

S'abonarà per avançat, en concepte de matrícula, 

50€ al compte corrent de “La Caixa” posant el nom 

al concepte. 

 

Titular: Hospitalia Contemplación. 

ES37 2100 – 0148 – 52 – 0200630486 

 

 

Inscripciones y reservas 

Los talleres, retiros y fines de semana 

contemplativos que os ofrecemos en “Hospitalia” 

están orientados a trabajar la espiritualidad de 

una manera holística para poder ir armonizando 

nuestras dimensiones física, psíquica, emocional y 

espiritual. 

 

En todas las actividades hay unos  tiempos  de  

meditación como base y después se desarrollaran 

los temas específicos de cada actividad. 

El que lo desee, podrá tener una entrevista con el 

Hermano Eladi Freixa. 

 

• Por correo electrónico a : 

info@hospitaliacontemplación.com 

• Por teléfono, WhatsApp o Telegram a: Cristina   

617.103.311 (los martes de 16 a 20h) 

mailto:info@xn--hospitaliacontemplacin-ggc.com
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Aportación  

(Por actividades y pensión completa) 

• Taller de verano: 350 € 

(Cinco días) 

• Retiro con el Hno Eladi: 300 € 

  (Tres días) 

• Fin de semana y retiro: 200 €  

  (Tres días) 

 

Se abonará por adelantado, en concepto de 

matrícula, 50€ a la cuenta corriente de “La Caixa” 

poniendo el nombre en el concepto. 

 

Titular: Hospitalia Contemplación 

ES37 2100 – 0148 – 52 – 0200630486 

 

 

 


