
2ª fira de bruixeria 
Sant Pau de Segúries 

02 i 03 de Juliol del 2022

Des de fa molt i molt de temps, en 
els petits pobles, hi ha la tradició de 
ficar els desitjos dins d’una olla. Una 
vegada l’olla està plena, es du a 
terme un Ritual que consisteix en 
cremar tots aquests desitjos. El foc 
és qui els converteix en realitat.


Durant la fira tindreu l’oportunitat de 
participar en aquesta història.


Si voleu viure una experiència 
inoblidable, us esperem a tots al 
Ritual de Cloenda.


Al costat de la carpa d’informació hi 
haurà la gran Olla on podreu 
dipositar els vostres desitjos durant 
els dos dies.


LOCALITZACIÓ 

Organitza la Comissió de Festes

Col•labora l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries


Durant els dos dies de la 
Fira hi haurà conferències 
al Molí i al Recinte, també 
tindrem parades, teràpies i 
espectacles per tothom. 
També podreu gaudir de 
servei de bar durant tot el 
dia i música en directe a la 
nit.

RECINTE 

EL MOLÍ



ACTES 
Dissabte 02 

18:00h - (Recinte) Ritual de Neteja “Ajuntem-
nos Espiritualment” a càrrec de Ivonne Lois. 


19:00h - (Recinte) Conferència “Flors de 
Bach” a càrrec de Sandra Bartrina.


19:00h - (Parc) Espectacle de  Circ i taller de 
circ a càrrec de  Cisco Picanyol.


20:00h - (Recinte) Ritual “Posa llum a la teva 
vida amb Geometria Sagrada i la vibració 
del Gong” a càrrec de Montse Sorli i Juan 
Carlos Palacin Joaniquet.


21:00h - (Molí) Conferència - Concert 
“Receptes màgiques per a aguantar-te a tu 
mateix” a càrrec de Jordi Puig (Teràpia 
Estructural) i el Cantautor Daniel Higiénico. 
Preu: aportació 7,50€.


22:00h - (Recinte) Ritual de Queimada a 
càrrec de Cisco Picanyol.


22:30h - (Parc) Concert a càrrec de The 
Strawberry-Friends. (Gratuit)


16:00h - (Recinte) Ritual “Rueda Medicina” a 
càrrec de Anni Wakan.


16:00h - (Parc)  “Vivim la Màgia del Conte 
Infantil amb El Cranc Juganer” a càrrec de 
Xavi Forcadell Drago.

www.xaviforcadell.com


17:00h - (Molí) Conferència “Access 
Consciousness Eines per a la Facilitat i 
Felicitat” a càrrec de Eliana Arias i Natalia 
Rojas.


17:00h - (Recinte) Conferència “Pla Astral i 
Somnis” i Presentació de la Trilogia “Camino 
hacia el origen” a càrrec d'Ariadna Gómez i 
Raquel Martínez.


1 8 : 0 0 h - ( R e c i n t e ) C o n f e r è n c i a       
“Empoderate, aprende a poner límites ” a 
càrrec d'Ivonne Lois.


18:00h - (Parc) Espectacle de Malabars a 
càrrec de La Simultanea


19:00h - (Recinte) Conferència “Reconeix  
els teus fills a través dels peus” a càrrec de 
Raquel Maçana. 

19:00h - (Molí) Conferència “Teràpia 
Estructural, com alliberar-te de les teves 
càrregues” a càrrec de Àlvar Fortian i Xevi 
Bosch.


20:00h - (Recinte) Ritual de Cloenda i 
c remada de ls des i t jos a càr rec de 
l'organització.

11:00h - Obertura de la Fira amb Ritual a càrrec 
de Chenchu Yagüe.


11:30h - (Recinte) Conferència Massatge 
Metamorfosis “La Metamorfosis crea una 
nova vida, dins la propia vida” mètode Violette 
Prod'hom, a càrrec de Nuria Larroya. 

12:30h - (Recinte) Taller infantil “Reciclem amb 
màgia” a càrrec de les Bruixes del poble i 
seguidament “Llençament d’escombres”  

12:30h - (Recinte) Conferència “Terapia 
Vibracional” a càrrec de Juan Carlos Palacin 
Joaniquet.


16:00h - (Recinte) Conferència “El ús Màgic de 
les Espelmes” a càrrec d'Ivonne Lois.


16:00h - (Parc) Espectacle de Bombolles per 
els nens amb EDR Festes.


17:00h - (Molí) Conferència “Que és el 
Merkaba? I com activar el teu Merkaba” a 
càrrec de Montse Sorli.


17:00h - (Recinte) Conferència “Lectura de 
Registres Akashics: La informació que ve de 
la nostra ànima” a càrrec de Xavi Forcadell 
Drago.


18:00h - (Molí) Conferència “La Clau  a la 
Coherència” a càrrec de Jordi Puig i Cristina 
Pons.


Diumenge 03
11:00h - (Recinte) Chycun a càrrec de Sandra 
Bartrina.


11:30h - (Recinte) Taller infantil (Reciclem 
amb màgia) a càrrec de les Bruixes del poble.


12:30h - (Esglesia) concert “Reconeixent la 
teva màgia interior Bany de Gong” a càrrec 
Juan Carlos Palacin Joaniquet.

Preu: aportació 5€ 

http://www.xaviforcadell.com
http://www.xaviforcadell.com
http://www.apple.com/es

