CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA

Lídia Pujol i el “País Petit” presenten la gira
artística: Iter Luminis 2015. Treballs i plaers
d’Amor
Aquest matí Lídia Pujol i el “País Petit” han presentat en una roda de premsa
celebrada al Palau Robert de Barcelona un procés creatiu singular: ‘ITER
LUMINIS. TREBALLS I PLAERS D’AMOR’.
‘Iter Luminis. Treballs i plaers d’amor’ és una gira per monestirs de Catalunya que
vincula el llegat arquitectònic patrimonial de Catalunya amb les persones que el
comparteixen, reflexiona sobre l’ésser humà, l’horitzó del país i del món. Aquest
camí té la voluntat de viure l’art, la cultura, l’espiritualitat i l’emoció com a eines
fonamentals en la construcció de la nova sensibilitat social.
“La possibilitat sonora que viurem va ser creada fa segles per experienciar la trobada
amb el misteri en espais arquitectònics de tel·lúrica singularitat, i és aquesta vivència
de trobada i comunicació el camí que volem recórrer amb vosaltres: un historiador
ens parlarà de qui som a través d’on som, la música farà vibrar la vida en relació amb
la ressonància de la pedra per vincular-nos poèticament i, en acabar, junts
compartirem la conversa que somio emocionada i sincera al voltant d’allò viscut en
relació amb el patrimoni, uns valors i unes accions reflectides en un bon vi i en la
qualitat dels productes de la terra que ens acull.”, ha explicat Lídia Pujol.
Dinamitzadors del patrimoni i productors locals han sigut els protagonistes de la
roda de premsa de presentació del nou muntatge dirigit per Lídia Pujol. Ha
comptat amb la participació de: Belen Jürschik (Fundació Casa Dalmases), Montse
Martínez (Peccatum7), Carles de Ahumada (Coop. L’Olivera), Judit Vidal (Granel),
Jordi Purra (Teixidors), Josep Pintó (El Monegal de Sant Llorenç de Morunys),
Enric Barabany (Vegetalia), Josep Pàmies (La Dolça Revolució), Teresa Forcades
(metgessa, teòloga i monja benedictina), Montserrat Viñas (abadessa del monestir
de S. Benet de Montserrat), Esther Vivas (activista sobirania alimentaria), Montse
Mas Pujol (Solsonès Obert al Món), Leila Ribes (Alberg L’Auró), Josep Barcons i Eva
Martínez (codirectors del Cor de Vallferosa), Joan M. Miquel (Esbart Manresà),
Mohamed Soulimane (Orquestra Àrab de Barcelona), Romà Escalas (Institut
d’Estudis Catalans), Carles Duarte (Fundació Carulla), i dels alcaldes de Torà i
Solsona, Magí Coscollola i David Rodríguez, respectivament.

Presentació
“Iter Luminis: treballs i plaers d’amor" és una cerimònia musical i poètica, que
desitja compartir amb el públic una mateixa orientació en el nucli de l'experiència
de Teresa de Jesús, en diàleg amb la mística de Ramon Llull, dels quals celebrem els
500 i 700 a aniversari. El concert reuneix obres de diferents etapes històriques i
estils i posa a l’abast del públic el procés d’humanització de l’ésser humà. Aquest
Camí d’Amor no és només un plaer, és també un Treball, un acte de voluntat i un
compromís. Iter Luminis s’inspira en el bé comú, el compromís amb el territori i el
llegat patrimonial i ho comparteix particularment amb els organitzadors i el públic
de cada indret on es representa.

“País Petit” -dinamitzadors del patrimoni i productors locals-,
protagonistes de la roda de premsa Iter Luminis 2015
Iter Luminis estableix complicitats amb les persones que treballen inspirades en el
bé comú, compromeses amb la terra i el patrimoni del qual formen part. Aquesta és
l'orientació d'aquest camí on l’art i el territori esdevenen una petjada de llum.
Volem donar a conèixer als mitjans de comunicació la realitat poètica viscuda en
tots aquests llocs que prenen vida quan són compartits, a fi de compartir a la resta
del territori català aquest procés creatiu en les trobades de música, amor i identitat
d’aquest camí.
Per acabar, Lídia Pujol ha interpretat la cançó ‘País petit’ amb el desig de compatir
aquesta orientació. L’acte de presentació ha conclòs amb un tast de productes
artesanals, elaborats pels productors que ens acompanyen a la gira, testimoni de la
seva orientació professional des de la proximitat, la qualitat i el treball en pro del
bé comú.

La singularitat de cada concert
Aquesta gira ofereix un itinerari per conèixer Catalunya des d’un contacte
emocional amb el territori. La singularitat de cada concert, fruit de l’adaptació
artística a cada lloc i la cooperació amb les persones que l’habiten, ens convida a
seguir l’itinerari en les seves diverses representacions.
En la gira de 2015, es preveu portar ‘Iter Luminis’ a quinze indrets de Catalunya,
des de la Catalunya Central a les àrees de Barcelona, Girona i Lleida. La seva
itinerància va iniciar-se el març passat al Paranimf de la Universitat de Barcelona i
acabarà el 21 de novembre a la Basílica de Santa Maria del Pi d’aquesta ciutat.
Haurem viscut experiències a monestirs, esglésies, convents, santuaris i altres llocs
emblemàtics del país.
“Iter Luminis” compta amb la veu i direcció de Lídia Pujol i, depenent de cada lloc,
suma el talent de Miquel Àngel Cordero al contrabaix, Guillermo Rizzotto a la
guitarra, Marta Reixach al gong simfònic i Xavi Lozano a les flautes. El Cor de
Vallferosa acompanyarà algunes intervencions musicals, coreogràfiques i
comentaris històrics.

La Torre de Vallferosa, un far al centre de Catalunya
Un lloc especial en la gira serà la Torre de Vallferosa, al municipi de Torà, comarca
de la Segarra, el dissabte 1 d’agost a les 21 h.
Vallferosa és una torre del segle VIII de
característiques úniques a Catalunya i
Europa. Emplaçada al límit de la Marca
Hispànica, entre la Segarra i el Solsonès, té
33 metres d’alçada, està molt ben
conservada i s’aixeca en un indret de gran
interès històric, poc conegut. La seva
excel·lència arquitectònica, al centre de
Catalunya, pot esdevenir un pol d’atracció
com a símbol col·lectiu. Recuperar i
divulgar el coneixement de Vallferosa com
a espai de confluència i d’identitat
territorial és un dels objectius que envolten
el projecte ‘Iter Luminis’.
El concert del dia 1 d’agost compta amb la implicació de les dues comarques, la
Segarra i el Solsonès. Diverses corals del territori i l’esbart manresà s’uniran sota el
nom de El Cor de Vallferosa per acompanyar l’actuació, juntament amb la veu de
Mohamed Ayoub i el violí de Mohamed Soulimane de l’Orquestra Àrab de
Barcelona. Representants i col·laboradors dels diferents indrets de la gira, es
trobaran amb el públic per compartir una nit d’estiu memorable.

Dates Iter Luminis - Treballs i plaers d’amor 2015
















Paranimf de la Universitat de Barcelona (Barcelonès) – 27 de març
Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 9 de maig
Seu d’Ègara de Terrassa (Vallès Occidental)– 29 de maig
Església de Sant Julià de Coaner (Bages) – 13 de juny
Església de Santa Maria de Veciana (Anoia) – 27 de juny
Monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà) – 5 de juliol
La Torre de Vallferosa (Segarra) – 1 d’agost
Església de S. Maria de Gràcia de La Granadella (Garrigues) - 8 d’agost
Església de Santa Maria de Rocafort (Bages) – 15 d’agost
Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 5 de setembre
La Seu Vella de Lleida (Segrià)– 13 de setembre
Convent de Sant Domènec de Girona (Gironès) – 16 d’octubre
Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 31 d’octubre
Església de Sant Ponç de Corbera (Baix Llobregat) – 7 de novembre
Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelonès) – 21 de novembre

Vídeo de l’Iter Luminis al Paranimf de la UB: https://youtu.be/HXeDNqE6D_Q
Més informació i imatges: www.lacerimoniadelallum.com – www.lidiapujol.com
Contacte premsa:

Bet Massó / T. 619 802 181 / bet@betmasso.com
Vicky Rico / T. 654 95 38 19 / vicky.rico22@gmail.com
Laura Rubio / T. 666 25 00 82 / produccio@lidiapujol.com

Poeta i fangador sóc, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric
com un fangador. Verdaguer
Aquesta és una roda de premsa per constatar que un món real poètic existeix, que
ja està aquí, té noms i cognoms i per les seves obres i els seus productes els
coneixereu, "obras quiere el Señor”, deia Teresa de Jesús.
Fa 3 anys vaig obrir un blog amb el nom de "Referents d'amor i llibertat".
Descobria a les classes de la Teresa Forcades que aquestes dues paraules en la seva
arrel són una de sola i es manifesten de manera directament proporcional: com
més llibertat, més amor i com més amor, més llibertat. Estima i fes el que vulguis,
deia Sant Agustí.
Han passat 3 anys i la qualitat d'aquest moment de ma vida la puc mesurar per la
qualitat de les persones que m'envolten. En el meu desig d'un món millor, en la
recerca constant del que per mi és amor i llibertat, he anat trobant companys de
Camí que m'han mostrat i demostrat que per tot arreu hi ha qui respon a les
paraules del poeta Josep Riera complia fidelment amb la litúrgia de deixar-hi la pell
i esperar l'alba. Totes aquestes persones que vull orgullosament presentar-vos són
la seva empresa, el seu producte, la seva dignitat, el desig de compartir quelcom
saludable, que cuida, nodreix i forma part amorosa del seu entorn més directe i del
planeta. Totes elles són fangadores de poesia, són poetes que s'embruten les mans
cercant el fruit per compartir amb qui més ho necessita, de manera responsable,
relligant el propi benefici al dels altres propiciant miracles. Per l'especial amor que
l'amic tenia del seu Amat, triava el bé comú per dessobre del bé especial, deia Ramon
Llull.
I aquesta és la meva lletania:
Canto per les persones que venen a escoltar-nos.
Canto per la Belen de Casa Dalmases de Cervera
Canto per la Montse de Peccatum7 de Sarroca de Lleida
Canto pel Josep, la Patricia i la poma de muntanya de Sant Llorenç de Morunys
Canto pel Carles de la Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les monges
Canto per la Judit i l'Ivan de Granel de Caldes de Montbui
Canto pel Jordi de Teixidors de Terrassa
Canto per l'Enric de Vegetalia de Montserrat
Canto pel la bioconstrucció del Jordi Vilar de Solsona
Canto pel Josep de La Dolça Revolució de Balaguer
Canto per la Teresa i la Montserrat del Monestir de Sant Benet.
Canto per la sobirania alimentaria de l'Esther
Canto per l’ONG Solsonès Obert al Món
Canto per l’Àngels d’Ensabonat de Claret
Canto pel Toni d’Elèctrica Garriga de Manresa
Canto pel David de Comunicapro de Biosca
Canto per la Leila de l'alberg L’Auró de la Segarra
Canto pel Jordi del Casal La Salle de Veciana
Canto per totes aquelles persones que implicant-se amb les necessitats de
producció i difusió han fet possible cadascuna de les cerimònies per monestirs i
esglésies de Catalunya.

Canto per l'Eva i les il·lustracions de tots aquests llocs
Canto per tots els productors locals que han ofert el seu producte amb el desig de
compartir i ser reconeguts per la seva feina ben feta.
Canto per tots vosaltres equip tècnic i artístic d'aquesta aventura de viure
orientats a l'amor i la llibertat.
Lídia Pujol

El valor de portar vida al llegat patrimonial del país
La calidesa i la lluminositat de la veu i la música de Lídia Pujol, té un altre valor
singular. És el valor d’escampar-se per la geografia d’aquest país, conèixer i comunicar
amb la gent que s’estima els petits monestirs, els santuaris i els llogarrets, i donar vida
nova a molts d’aquests espais del nostre llegat patrimonial.
El patrimoni monumental que es troba atomitzat per les comarques de Catalunya té un
valor especial per a les persones que hi viuen a prop. Sovint és un testimoni històric de
cada comunitat, dels orígens i de l’evolució de la gent que hi ha viscut. Moltes vegades
també reuneix qualitats arquitectòniques i artístiques rellevants.
Però hi ha un tercer valor incommensurable: el valor simbòlic i emocional que pren,
quan damunt les pedres, s’hi troba l’art, la música, el pensament i la participació de la
gent propera, la gent que s’estima aquests indrets.
En “Iter Luminis”, en concerts de Lídia Pujol, he vist a aflorar sentiments profunds quan
els espectacles s’han apropat al lloc. Quan la Lídia ha cantat, com mai ningú ho havia
fet durant segles, els goigs de la Mare de Déu venerada al santuari de Coaner -o de
qualsevol altre indret-, o quan s’ha aconseguit animar la coral del poble proper per
afegir-se en alguns moments del concert, o quan s’ha fet un esforç per reunir un grup
de músics de cobla i impactar amb una dansa del Velatori, dialogada amb la cantant,
d’un extrem a l’altra d’una nau d’església.
En aquests moments, i també quan els artesans de la gastronomia de proximitat fan la
seva aposta de fer pinya en aquestes manifestacions d’humanisme; o quan veus a
treballar un grup de voluntaris que posen una catifa de plantes aromàtiques damunt
les lloses d’un temple antic abans del concert,... llavors és quan excel·leix encara més
la singularitat de la cançó i els missatges d’amor, de reflexió de l’ésser de les persones i
de les repetides mirades cap a l’horitzó d’un estadi social marcat pel bé comú.
Aquest és l’estil, el compromís, la petjada, la singularitat que deixa al cor dels
espectadors una trobada, un concert, un espectacle amb l’univers exquisit de Lídia
Pujol.
Josep Peramiquel Cols
Dinamitzador cultural i membre d’Amics de Coaner

FITXA ARTÍSTICA
Lídia Pujol, veu.
Mohamed Ayoub, veu.
M. Àngel Cordero, contrabaix i veu.
Guillermo Rizzotto, guitarra.
Marta Reixach, gong sinfònic, sruti i monocordi.
Mohamed Soulimane, violí, llaüt, kemanje, panderos.
El Cor de Vallferosa, un cor de cors: membres fundadors de El Cor de Vallferosa
(J. Barcons, G. Pujós, L. de Castellet, M. Lloret, E. Virgili, J. Gispets, S. Guix, J.
Albarracín, C. Montoriol, M. F. Pons, A. Sunyer, A. Torrents, M. D’Amore, M. Sivila, D.
Solano, A. Pagès, X. Vendrell, A. Navalón, R. A. Guivernau, L. Adell, M. Morera, M.
Peccata), membres de Coral Sorisons, Orfeó Solsona, Coral Pontsicana, Coral Aires
de Marinada (Torà), Coral de Calaf, La Fònica, Cor Ginesta (Cervera), Cor Lieder
Càmera, Coral Lacetània de Cervera. Esbart Manresà.
Eva Martínez, co-directora de El Cor de Vallferosa.
David Jounou, disseny de so.
Roger Puiggener, disseny de llum.
Toni Garriga, il·luminació de l’espai.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
Eva Virgili, il·lustració.
Romà Escalas, assessorament musical.
Maite Ojer, suport actoral del Cor.
Judit Vidal, regidoria.
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Teixidors, complements de vestuari del Cor.
Joan Gispets, producció tècnica.
Laura Rubio, producció.
Lídia Pujol, direcció.

PRODUCTORS ITER LUMINIS
Fundació Casa Dalmases
Elaboració de cervesa artesanal, a través de la seva fundació que
té com objectiu treballar amb persones amb risc d’exclusió
social i recuperar part del patrimoni històric a Cervera.
http://casadalmases.org

Peccatum7
Conreu d’olivera de forma biodinàmica, elaboració d’oli extra
verge a Sarroca de Lleida i divulgació de la cultura de l’oli.
https://www.facebook.com/peccatum7?ref=hl

Poma de Muntanya Bio Lord
Associació de productors de Poma de muntanya a la Vall de
Lord, recuperant la producció de fruita dolça de forma ecològica,
sostenible i de proximitat, com a única forma conscient de
treball.
http://goo.gl/VDQ4L6

Cooperativa L’Olivera
Cooperativa d’integració social L’Olivera a Vallbona de les Monges
dedicada a la producció de vins i olis de qualitat, compromís i esforç
especialment amb persones amb discapacitat psíquica.
http://www.olivera.org

Granel
Xarxa de botigues de productes alimentaris de la terra i
divulgadora d’alimentació conscient i consum responsable.
Col·laboren en una nova presa de consciencia en la compra i
venda de l'alimentació, i en promoure la participació activa en aquest acte.
http://www.granel.cat

Vegetalia
Elaboració de productes ecològics i vegetarians, de qualitat i
sostenibles des de Mas Montserrat a Castellcir, l’experiència en
ecologia és un grau.
http://www.vegetalia.com

Teixidors
Cooperativa amb vocació social a Terrassa, dedicada a la producció i
comercialització de teixits creatius produïts amb fibres naturals, assolint
la integració social i independència econòmica de persones amb
dificultats d’aprenentatge. Exclusivitat, disseny i solidaritat. (*)
Aportació a l’espectacle de part del vestuari del cor de Vallferosa.
http://www.teixidors.com/

Materials bioconstructius Jordi Vilar
Des de Jordi Vilar (Solsona) estem especialment
sensibilitzats en l’ús de materials ecològics i en la
bioconstrucció. L’ús de materials naturals en el procés de construcció millora la
qualitat de vida de les famílies i a més contribueix a reduir les emissions al medi, la
generació de residus sòlids i el consum d’energia. (*) Aportació a l’espectacle de les
relíquies que es reparteixen entre el públic a la gira Iter Luminis 2015.
http://jordivilar.com/

Ensabona’t
El col·lectiu Ensabona’t d’Ardèvol, comença ja fa uns anys, un
projecte d’aprenentatge d’elaboració de sabons, taller rera
taller assoleixen nous formats i tipus de sabons, essent tot un
èxit i un referent. (*) Aportació a l’espectacle de les relíquies que es reparteixen
entre el públic a la gira Iter Luminis 2014.
http://ensabonat.blogspot.com.es/

Parc de les Olors
Xarxa de Parcs de Catalunya que conreen herbes aromàtiques
ecològiques recuperant zones marginals i varietats autòctones sota
un mateix objectiu de responsabilitat social.
http://parcdelesolors.com/

Cal Senzill
Elaboració de melmelades i salses de cuina original, natural i
casolana des de Bellpuig d’Urgell, la imaginació culinària al poder.
http://www.calsenzill.com/

Bolets de Prades
Recollida de bolets de temporada procedents de les nostres
muntanyes a Llesp i procés de deshidratació per a la seva
conservació. Per tenir bolets tot l’any!
http://www.boletsprades.com

Xolís d’Adons
Producció típica i tradicional del Xolís de l’Alta Ribagorça i altres
embotits, amb matèria de primera qualitat i assecat natural,
elaborats a Casa Ramon a Adons, amb els vents que venen de
l’Aneto i del Maladeta.
www.xolidadons.cat

Tastet de Mel
Empresa familiar dedicada a l’apicultura, envasat de mel,
producció de derivats alimentaris i cosmètics procedents de les
abelles i divulgadors de la cultura de les abelles a Durro. Abelles
trashumants que van de l’Alta Ribagorça a les terres del Delta de l’Ebre.
http://www.mielcazorla.com

Delícies del Berguedà
Empresa d’inserció laboral promoguda per la fundació portal d’ajuda
als joves amb patologia dual i a les seves famílies, forma part del
programa de suport a l’emprenedoria social de la Generalitat de
Catalunya i membre de la Xarxa agrosocial promoguda per la fundació
Catalunya-La Pedrera i sòcia fundadora de la Cooperativa 2147 mans.
Es dedica a l’elaboració tradicional i artesanal de iogurts.
http://www.deliciesdelbergueda.cat

Granja Godall
Empresa agropecuària, representa un rar exemple de
cicle tancat o entorn de producció rural autosuficient.
L'alimentació i el maneig es realitza com en les antigues masies, es cultiva els
cereals, fabrica el propi pinso, cria i engreixa els porcs (totes les fases: mares,
garrins i engreix), tot aquest procés és bàsic perquè el resultat final de les carns
fresques tinguin “molt sabor, textura i riques amb antioxidants naturals”, elaborem
embotits curats, cuits i frescos (llonganissa, fuet, secallona, pernil salat, llom sec,
botifarra, salsitxa....), amb un sabor, aroma i bouquet molt característic i de casa
nostra.
http://www.granjagodall.cat/

El Rosal
Empresa d'economia social que elabora galetes de manera
artesanal, fetes a mà, una a una. Les nostres galetes estan
elaborades únicament amb ingredients de proximitat i de
primera qualitat, sense aditius, conservants o colorants. Les proporcions
utilitzades són les mateixes des de fa cent anys, això proporciona el seu sabor i
aroma tan característic així com una textura i un cruixent molt especial.
http://www.elrosal.cat/

COL·LABORADORS ITER LUMINIS
La Dolça Revolució
Associació sense ànim de lucre, amb seu a Balaguer,
que agrupa totes les persones que vulguin compartir les
seves experiències positives fruit de l’ús de les plantes
medicinals i les teràpies naturals no agressives. (Josep Pàmies)
http://www.dolcarevolucio.cat/es/

Monestir de Sant Benet de Montserrat
La seva existència es per

respondre a la crida, a la
recerca de Déu, seguint el Crist pel camí de l’Evangeli, en comunitat, amb un amor
actiu i concret. l'Ofici Diví, com diu St. Benet, ens aplega comunitàriament per la
pregària de les Hores i l'Eucaristia. A part d'aquesta centralitat, el treball també
ocupa un lloc molt important, ja que com diu el lema benedictí 'ora et labora, ens
dóna l'equilibri en el nostre dia a dia. Si la pregària està centrada en la litúrgia, el
treball té diferents facetes que va des de l’elaboració de la ceràmica, que enguany
en celebrem els 50 anys de l'inici, a altres activitats. El nostre desig és poder
establir uns lligams de comunicació i de fraternitat amb vosaltres per ajudar-nos
mútuament en el camí de la vida i en el camí de la fe.
(Montserrat Viñas, Abadessa del Monestir de St. Benet de Montserrat, i Teresa
Forcades)
http://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/

Solsones Obert al Món (SOM)
Entitat de solidaritat internacional independent i democràtica, que
nasqué fa 10 anys a la comarca del Solsonès i on tothom qui vol hi
participa de manera lliure i activa. SOM pretén sensibilitzar els
ciutadans i les ciutadanes del Solsonès sobre la creixent desigualtat
Nord-Sud i les seves causes,

i promoure les transformacions personals i

col·lectives necessàries per a aconseguir un món més just.
http://som.solsonae.cat/

Elèctrica Garriga
Des de l'any 1904 ELÈCTRICA GARRIGA,
S.A. es dedica a l'electricitat i a tots els
seus
components.
100
anys
d'experiència i una gran professionalitat avalen la nostra diversificada i gran oferta
de serveis. Des de les instal·lacions i aparells domèstics als serveis més
especialitzats des de Manresa.
http://www.egarriga.com/

Comunicapro
Empresa de Biosca, relacionada amb el món audiovisual i
de la comunicació que dóna servei a totes les necessitats
del sector. Disposem de tota la tecnologia i infraestructura
tècnica necessària per donar cobertura a qualsevol tasca,
des d'enregistraments, sonorització, edició, creació, ràdio, televisió i multimèdia.
http://www.comunicapro.com/

Alberg L’Auró
Granja escola terapèutica i escola de natura ubicada a Llanera (al
costat de Solsona), amb instal·lacions noves i accessibles, animals
per conviure, treballar i tots els serveis necessaris per garantir
unes estades inoblidables.
http://www.auronatura.org

Casal La Salle
Situat a Veciana, a la comarca de l'Anoia, compta amb dos
espais diferenciats: per un costat, la residència amb habitacions
dobles o individuals, sales de reunions i connexió a internet a les habitacions. I, per
l'altre, la Casa de colònies «Molí de la Roda» amb capacitat per a 120 persones,
camps d'esports i piscina. El més important, però, és que ambdós espais gaudeixen
d'ambients exteriors i zona de bosc on els visitants poden estar en contacte directe
amb la natura i gaudir del paisatge.
http://www.casalstmarti.lasalle.cat/
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Ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda (Segarra)1– Febrer 2014
Seu d’Ègara de Terrassa (Vallès Occidental)– 1 i 4 de maig de 2014
Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 10 de maig de
2014
Monestir de Cellers (Segarra) – 31 de maig de 2014
Monestir de Sant Pere de Casserres (Osona) – 28 de juny de 2014
Església de Santa Bàrbara de Pruneres d’Oix (Garrotxa) – 12 de juliol de
2014
Església d’Olius (Solsonès) – 20 de juliol de 2014
Església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia)- 26 de juliol de
2014
Monestir de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) – 9 d’agost de 2014
Monestir de Sant Pere de Graudescales (Solsonès) – 23 d’agost de 2014
Monestir de Santa Maria de Lluçà (Osona)– 20 de setembre de 2014
Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelonès) – 22 de setembre de 2014
Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 27 de setembre de 2014
Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelona) – 18 d’octubre de 2014
Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 1 de novembre de
2014

En aquest Camí d’Identitat s’ha enregistrat a l’ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda al febrer
de 2014 el disc “Mariam Matrem”, que conté cançons de trobadors i d’arrels espirituals del Llibre
Vermell de Montserrat, el Misteri d’Elx, Ramon Llull, Santa Teresa de Jesús, Cantigas de Amigo etc.
1

