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DISSABTE 14 DE MARÇ - MATÍ

DISSABTE 14 DE MARÇ - TARDA

Auditori Carulla Font - 
Conferències i 

1a Fira-Mostra Solidària EcoBenestar de l'Espluga de Francolí
14 i 15 de març de 2015

Sala Josep Tremoleda - 
Tallers

Sala Llucià Navarro - 
Conferències

Pavelló del Casal - Sala 
Zen - Tallers

Pavelló del Casal - Sala 
Harmonia - Tallers

Conferència sobre "Como reprogramar nuestro interior", a càrrec de Luz Ramírez.

DIUMENGE 15 DE MARÇ - MATÍ

DIUMENGE 15 DE MARÇ - TARDA

Inauguració de la 1a Fira-Mostra Solidària de l'Espluga de Francolí.

Conferència de Reiki a càrrec de Paqui Cantarero del Centre Camino a tu Eséncia.

Meditació amb canalització a càrrec de Montse.

"Essències de Llum. Una manera quàntica de treballar amb les essències florals", amb Maria Camps del Roure Blau.

Taller Relaxació - Tapping a càrrec d'Eulàlia Roma.

"El pensamiento ¿Pienso…luego existo?", a càrrec del terapeuta Antonio Jaramillo.

Taller de preparació i tast de sucs naturals i batuts a càrrec d'Elena Vidal de VErde.

"El camí des de l' amor a la mort", a càrrec de Montse, vident i canalitzadora.

"Els bolquers de roba, raons per fer-los servir" a càrrec de l'Entitat Bandola.
Conferència "Los niños de las Estrellas, los niños de la alegría, los niños del amor" a càrrec de la Dra. Maribel Calpe 
Flores.
Taller de moviment creatiu interactuant pares i fills, impartit per Silvia Roselló.

Xerrada-Conferència sobre nutrició energètica saludable, a càrrec de Josep Maria Morera.

Taller per a nens "Què podem fer amb un tetrabrick abans de llençar-lo", a càrrec d'Artonieta.

Ioga en família, impartit per Meritxell Sala, mestra d'educació física.

La gimnàstica hipopressiva, taller impartit per Èrika Soriano del Centre de Benestar de l'Espluga de Francolí.

Taller de Biodansa, a càrrec de Paqui Cantarero del Centre Camino a tu Eséncia.

"La qualitat de l'aigua que prenem. Procés de l'aigua a casa nostra", a càrrec de Joan Iglesias de Osmis Pur.

Concert de "cuencos", a càrrec d'Enric Gené Josocneuc.

Taller d'Àngels amb meditació, impartit per Eli Thirssa.

Conferència sobre el llibre escrit per Ferran Blanch "Mi gran viaje a los 40".

"El camino de la voz. Una vía de crecimiento a través del canto del armónico", a càrrec de Joaquin Manjón i J. 
Javier.

"Hàbitats orgànics. La tecnologia de la natura per a crear vivendes", a càrrec de Roger Cugat d'Omegalight.

Taller de Ioga a càrrec de Maria Jose Parra del Centre Ioga Artsa de Bellpuig.

"Com utilitzar plantes medicinals i medicines de baix cost per viure en salut", a càrrec de Pau Pàmies de la Dolça 
Revolució.

Taller de pedres sagrades, impartit per Eli Thirssa.

"Grans mentides sobre alimentació i productes farmacològics", a càrrec d'Isidre Fontanet- Naturòpata.

Taller de moviment creatiu individual, impartit per Silvia Roselló.

Conferència sobre "Teràpies eqüestres", a càrrec de Juan Manuel Ribas.

"Salut, descans i habitatge", a càrrec de Joan Carles Lopez.

Taller de constel·lacions familiars, a càrrec de Paqui Cantarero del Centre Camino a tu Eséncia.

Tapping entre tots, a càrrec de Jesús Hoyo.
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