
EL REGNE SUBTIL DE LA NATURA
Dissabte 2 i diumenge 3 de juny

Hola amics i amigues.

Us proposem un cap de setmana molt especial tot 
anant a descobrir indrets màgics i llegendaris del 
Montseny i les Guilleries amb l'objectiu de fer-vos 
participar d'una visió subtil de la natura en aquests 
indrets. 
El primer dia caminarem pels voltants de Viladrau 
visitant arbres centenaris i fonts carregades de 
llegendes. El Segon dia anirem al santuari neolític i 
màgic de Savassona on podrem gaudir de la 
meravella de l'espai i desxifrar els antics cultes Ibers a la Dea Natura. 

El campament base serà a la casa de colònies Mas Can 
Pic situada a 1 Km de Taradell (Osona) on estarem a 
règim de pensió completa i on farem nit el dissabte. 
Aquest mas està situat en un lloc privilegiat a la falda del 
Montseny entre boscos i prats de la Plana de Vic. Aquí el 
lloc.

L'objectiu del taller és acostar-nos a la natura de 
manera que puguem recordar i vivenciar que és "viva", 
que està dotada d'ànima i consciència. Els llocs que són 

tradicionalment coneguts com a màgics i que tenen llegendes i tradicions associades 
són especials a aquests efectes.  Farem exercicis de percepció ampliada, pràctiques de 
connexió amb els arbres centenaris, un treball especial amb l'element aigua i molt més...

Si tens ganes de fer aquesta descoberta per tu mateix/a no t'ho pots pedre!

El preu és de 70 euros per socis del GEPEC-EdC i 85 euros per no socis. Aquest inclou: 
Sopar del dissabte, dormir, esmorzar  i dinar del diumenge i el taller. 
Si no disposes de vehicle que no sigui un impediment, mirarem de compartir places. 

Informació i inscripcions:
• Tel 977.331.142   
• secretaria@gepec.org                 www.gepec.cat  
• Prat de la Riba,  18 – 2n  REUS (dimecres i divendres de 9 a 13 i dimarts i dijous 

de 17 a 20)

Si no sou socis o és el primer cop que feu activitats amb GEPEC-EdC, ens heu de facilitar 
les vostres dades:  nom, 2 cognoms, població i un telèfon de contacte.
Un cop feta la inscripció, per reservar el vostre lloc, cal que feu el pagament al compte 
del GEPEC-EdC a 
Catalunya Caixa  2013 3012 34 0210510193 
féu constar el nom i el cognom de la persona que s'inscriu.

http://www.mascanpic.com/MasCanPic.swf
http://www.mascanpic.com/MasCanPic.swf
http://www.gepec.cat/
mailto:Secretaria@gepec.org

