
Places limitades per ordre d’inscripció

Hi ha moltes preguntes que ens podríem fer al 
voltant de la felicitat, preguntes com:

• Depèn de les circumstàncies 
que ens envolten?

• Depèn de les persones amb qui 
ens relacionem?

• És una decisió personal?
• És un dret?
• És un deure?
• Com podem millorar el nostre 

nivell de felicitat?
• Els diners donen la felicitat?

Ens en podríem fer més de preguntes i no és 
senzill trobar-hi respostes. Per això hem orga-
nitzat aquest taller, que estarà ple d’experièn-
cies enriquidores i sorprenents, que juntament 
amb els conceptes que ens presentaran els 
ponents, ajudaran els participants a trobar el 
seu propi camí de felicitat. 

EL TALLER ESTARÀ DIVIDIT 
EN 3 BLOCS

BLOC 1. Què és la felicitat?
Aspectes filosòfics, psicològics i pràctics.

BLOC 2. La felicitat és un dret o un 
deure?
Conceptes de la investigació del professor Da-
niel Lumera amb la col·laboració de Júlia Salat 

BLOC 3. Economia de la felicitat
Formes pràctiques de mesurar i millorar el 
nivell de felicitat de cada persona i aspectes 
econòmics de la felicitat.

TOC FINAL
Per finalitzar, compartirem una copa de cava 
acompanyats de la música del grup La Guingue-
ta i l’Alfons Mula, que amenitzaran l’acte.

ELS 3 PONENTS QUE
PRESENTARAN ELS 3 BLOCS

MARTÍ PINYOL
Psicòleg expert en selecció de personal i 
en desenvolupament de persones i equips. 
Consultor responsable de gestió de persones 
a Grup Carles.

JÚLIA SALAT
Llicenciada en matemàtiques, Màster en 
psicopedagogia, Docent per a la formació de 
mestres a la Universitat de Lleida. 
Professora de ioga per a nens. Directora per 
Espanya de la International School of Forgive-
ness Formadora Life Design Forgiveness i Life 
Design Meditation

MARTA ALSINELLA
Economista, PDD per IESE, Analista Financera 
Internacional.  Màster en Banca i Finances. 
Màster en Coaching Generatiu.
Trainer’s Training en PNL amb John Grinder i 
Màster en PNL amb Allan Santos.

LA
FE
LI
CI
TAT

La felicitat és important, 
les persones felices viuen  millor, es relacionen millor 
i treballen millor.

UN ESTAT NATURAL

ON HO FAREM?

Castell de Tous
Carrer del Castell, 1
08712 Sant Martí de Tous

QUAN QUEDEM?

Divendres 16 de novembre 
a les 9:15 h. 
La jornada durarà fins a les 
19:30h. i el toc final, fins que 
els músics i vosaltres vulgueu.

COORDINADOR

LLORENÇ TUSSAL
Professor Mercantil, Economista i Auditor 
de Comptes. Expert en organització i direc-
ció d’empreses. Formador en tècniques de 
pensament creatiu. Màster en PNL amb Allan 
Santos. Expert en EFT format amb Teresa 
Forcades i Cipriano Toledo. Pagès, atleta de 
fons i cantant.

Es comptarà també amb la col·laboració 
d’altres persones, que preferim no revelar per 
preservar l’efecte sorpresa.

Gastronomia a càrrec d’Espai Gastronomia 
(Hotel Amèrica)


