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INTERIORITAT I CREIXEMENT
PERSONAL A TRAVÉS DE
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L'ENNEAGRAMA
2n Nivell

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelv-FGL8o1K8DO1NE0YbrkVsEBGd4Ab3DxZglGjX-mF9QaMg/viewform


LLUÍS SERRA I LLANSANA. Doctor en Psicologia (URL),
llicenciat en Teologia (PUG, Roma), llicenciat en Filosofia (UB). Ha
estat docent de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i director
del Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat. Professor de la
Facultat de Teologia de Catalunya, de l'ISCREB, del CEVRE i de
dues escoles Gestalt. La seva tesi doctoral sobre l’enneagrama és
pionera en el seu gènere, en l'àmbit internacional. Ha cursat el
programa SAT de Claudio Naranjo.
Autor, entre altres llibres, de «El eneagrama de las pasiones» y
«Códigos del despertar interior». Soci d’honor de l’Associació
Enneagrama, afiliada a la IEA (International Enneagram
Association), de la qual n’és membre. Imparteix cursos i
conferències a Europa i Amèrica Llatina.

PRESENTACIÓ
Cap de setmana d'aprofundiment en l'enneagrama com a camí per a afavorir un
autoconeixement. Aquest curs està dedicat a persones que han cursat el primer
nivell d'enneagrama al Monestir de les Avellanes o bé tenen coneixements bàsics i
suficients per integrar-se en aquest segon nivell (prèvia conversa amb el professor). 
Es consideraran els temes tractats i se n'obriran de nous, alguns dels quals segons
l'interès dels participants: subtipus, mecanismes de defensa, funcionament dels tres
centres en les inquietudes bàsiques de la vida, orientacions de millora personal,
relacions interpersonals, la gestió dels conflictes, el lideratge, el camí de les virtuts...
Interioritat i transformació personal. Psicologiai espiritualitat. 

EL PROFESSOR

OBJECTIUS DEL CURS
Adonar-me i prendre consciència de les meves característiques
personals. 
Oferir instruments psicològics, com l’enneagrama, per millorar el propi
coneixement. 
Desactivar les exigències del meu ego i treballar per millorar els meus
talents i qualitats 
Millorar les relacions en la família, en les amistats, en el treball. 

PROGRAMA I METODOLOGIA

S’utilitza un mètode vivencial. Explicacions teòriques, exercicis pràctics i treballs
individuals i en grup.



DATES I HORARIS

TARIFES (matrícula, allotjament i àpats )

El curs comença el divendres 18 de novembre (arribada, sopar a 2/4 de 9 i
posteriorment, inici del seminari) Finalitza el diumenge 20 de novembre, després
de dinar (15:00 h)

Inclou: matrícula (70 €) + allotjament a la Casa d'Espiritualitat i pensió
completa (102 €)

Inclou: matrícula (70 €) + allotjament a l'Hostatgeria (habitacions dobles***) en
habitació d'ús individual i pensió completa (186 €)

Inclou: matrícula (70€) + allotjament a l'Hostatgeria en habitació doble  per a
ús  compartit i pensió completa (121 €)

MODALITAT A: 172 €

MODALITAT B: 256 €

MODALITAT C: 191 €

Iva inclòs. La taxa turística és a part 0,66 € per persona i dia.

COM INSCRIURE'S
Inscripció:  (formulari web)
Informació i dubtes: al 973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org 
Pagament: Cal fer una bestreta del 50% en concepte de reserva, i emplenar la

butlleta d'inscripció que podeu trobar a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelv-

FGL8o1K8DO1NE0YbrkVsEBGd4Ab3DxZglGjX-mF9QaMg/viewform

La resta del pagament es pot fer el mateix cap de setmana del curs. O bé si ho

desitgeu podeu avançar-lo de forma completa en el moment de la reserva.

En cas de cancel·lació no es retornaran els diners de la bestreta. Aquests es

reservaran per a emprar en altres activitats Avellanes DO. 

La data límit d'inscripció és el 13 de novembre 2022, diumenge.

Seminari adreçat a persones interessades en el coneixement de si mateixes i
en la transformació personal a través de l'enneagrama. 
El curs s'imparteix en català. 

DESTINATARIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQ56hn6MkiSbx6-B3rV-hcgjJd_yalSAnkj5Q4ygzKNGy8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelv-FGL8o1K8DO1NE0YbrkVsEBGd4Ab3DxZglGjX-mF9QaMg/viewform


LLOC

MONESTIR DE LES AVELLANES
Ctra. C-12, Km. 181 ● 25612 Os de Balaguer (Lleida)
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38
a/e: avellanes@maristes.org
Web: http://www.monestirdelesavellanes.com 

MITJANS DE TRANSPORT

Cotxe particular

Tren (AVE, Avant, Regionals i Rodalies) fins a Lleida (www.renfe.com)

Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línia Lleida - La Pobla de Segur)

Autobusos (Barcelona – Lleida – Balaguer) (www.alsa.es)

BlaBlaCar: Analitzeu la possibilitat de compartir cotxe aprofitant el viatge d’algú

que també participi al curs o bé faci el mateix viatge que vosaltres.

(www.blablacar.es)

12 km de Balaguer
38 km de Lleida
130 km de Tarragona
160 Km de Barcelona
230 Km de Girona 
130 Km d'Andorra
330 km de Perpinyà


