
 

 
 

Comunicacions del Monestir de Sant Benet de Montserrat 
 
 

 

MONOGRÀFIC: FOCUSING I NEN INTERIOR I EL CRÍTIC INTERN Formador: JOSEP SANTACREU 
 

Tenim gravades dins nostre totes les edats que hem viscut. 

Ens acompanya i acompanyarà el nostre nen/a interior en tots 

els passos que donem. Aquesta part tan important de tots 

nosaltres ens aporta l’alegria i la força per a la vida. A vegades 

ens costa connectar amb aquesta part tan genuïna y essencial. 

Pot ser per mil motius, sovint per experiències dures que han 

deixat marca i ens són un fre.  

En aquest taller cercarem al nostre nen/a interior, amb les 

seves ferides –si en té-, per poder descobrir-lo i relacionar-nos 

de la millor manera. Amb un estil directe, compassiu i experiencial. Per reconèixer, comprendre els frens 

que li impedeixen fluir ben fort i obrir-li camí. Un camí que per nosaltres serà de ben segur de creixement, 

consciència i vida més plena. 
 

IMPARTIRÀ EL CURS:  JOSEP SANTACREU 
 

 Llicenciat en Psicología, expert en psicoterapies humanistes. Trainer, FOT i 
Coordinador in training en Focusing pel TIFI (The International Focusing 
Instiutute). Formador i co-director de FocusingTHuS, centre de Formació en 
Focusing (Madrid) 
 
Psicoterapeuta acreditat per diverses institucions. Vicepresident de la Seccio 
de Psicoterapies Humanistes de FEAP (Federación Española de Asociaciones 
de Psicoterapeutas), col.legiat COPC. 

 
He estat profesor molts anys a la Universitat Central de Catalunya i sóc membre del Gabinet de 
Psicologia THuS a Madrid. 

 
DATES:   Dissabte 10 de desembre de 2023 (de 9:30 a 13:15h i de 3:30 a 19:15h) 

Diumenge 11 de desembre de 2023 (de 9:30h a 13:15h) 
 

PREU CURS ................. 170€  (només curs) 
INSCRIPCIÓ  ................. https://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/ca/activitats-i-cursos 
MÉS INFORMACIÓ: ..... activitats@monestirsantbenetmontserrat.cat  
 

Atenció! Una setmana abans es tancaran les inscripcions 
 
ALLOTJAMENT A LA NOSTRA HOSTATGERIA 
Cal que prèviament concretar la reserva (el preu és a part del curs) 
Escriviu a l'adreça electrònica: hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.cat 
Per poder acollir-vos millor, cal que feu les reserves com a màxim una setmana abans del curs. En el 
moment de reservar indiqueu-nos, si us plau, si dinareu aquí el diumenge, si necessiteu menú sense carn, 
i si, per raons mèdiques, teniu altres necessitats alimentàries: mirarem d'atendre-us tan bé com 

puguem. El pagament es farà a la mateixa hostatgeria, quan vingueu al curs. 
Es demana, si és possible, poder compartir habitació per tal de poder-hi allotjar més persones del curs. 

ALTRES LLOCS D'ALLOTJAMENT 
Santuari de Montserrat: Alberg Abat Oliva i Cel·les Abat Marcet: 93  877 77 01 
Monistrol de Montserrat: Hotel Guillaumes 93 828 40 65 
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