
Curs d’educació de la interioritat 
Adreçat especialment a tot persona que vulgui fer un procés espiritual 
vers la profunditat de la seva existència.  
 

 
 
Objectiu 
Treballar la interioritat per gaudir de l’existència, per viure en harmonia i centrat 
en la profunditat de la pròpia vida.  
 
Aprofundir en la dimensió espiritual i que aquesta ens vagi conduint  a viure 
una experiència de plenitud en comunió amb tota la creació. 
 
Viure a la presència de l’Absolut per desvetllar la seva presència en el silenci 
del quefer del dia a dia. 
 
Donar eines als participants  per tal que puguin treballar aquesta dimensió de la 
interioritat amb els infants i joves. 
 
 
Destinataris 
Personal docent, educadors, mestres, catequistes i tota persona que vulgui  
donar un sentit espiritual a la seva existència. 
 
Lloc: Ermita de sant Honorat 
En règim de pensió completa 
 
Dates: 
Novembre 2013: Del 21 al 23 
Febrer 2014: Del 20 al   22   
Abril 2014: Del 3 al 5 
 
 
Es comença amb el sopar del dijous i s’acaba abans del dinar del dissabte 
 
Preu:  
Matricula de tot el curs: 60 euros 
Pensió completa de cada cap de setmana 80 euros 
Les persones que tenguin dificultats econòmiques poden sol·licitar una beca. 
 
 
 



Material 
És imprescindible dur roba còmoda, calcetins gruixats i una estoreta o una 
flassada per a les relaxacions.  
 
Animadors 
*  Josep Maria Nonay . Membre de l'Equip de Titularitat de la Companyia de 
Maria. Coordinador del Projecte "i" d'Educació de la Interioritat de les escoles 
de la Companyia de Maria d'Espanya. Mestre (Ed. Infantil i Ed. Física). 
Terapeuta Gestalt. Ludoformador. Risoterapeuta. 
  
*  Equip d’espiritualitat de la comunitat de sant Honorat 
 
 
 
Organitza  
La comunitat de MSSCC de l’ermita de sant Honorat, amb la col·laboració 
d’Escola Catòlica.  
 
 
 
Curs d’aprofundiment  
És optatiu i va dirigit tant a les persones que han seguit aquest curs d’educació 
de la interioritat, com a aquells que hi participaren el curs 2012-13, o d’altres 
persones que ja tenguin una formació prèvia. 
 
Preu total de la matrícula i l’estada: 100€. 
 
Maig: Del 9 al 11 
El curs d’aprofundiment  comença el divendres amb el sopar i s’acaba el 
diumenge abans de dinar 
 
Animador: 
Josean Manzanos: Coordinador del projecte ZUGAN al col·legi Veracruz de 
Victòria 
 
Per participar dels cursos convé ingressar el preu de la matricula a: Sa 
Nostra 2051 0032 29 1008139520 indicant nom i curs.  
Per més informació:  www.ermitasanthonorat.org 
 
 


