




Fundador de l'escola The Small School
Ànima del Schumacher College.
Editor i Director de la revista Resurgence/The Ecologist

Satish Kumar, Rajasthan, Índia 1936. Resideix a North Devon, 
Anglaterra, des de fa 40 anys amb la seva esposa June.

Educador, en 1982 crea a Hartland la “Small School” una escola de 
primària i secundària, pionera en educació holística i avui un 
model d’ educació i aprenentatge.

Al 1991 neix la universitat alternativa Schumacher College, escola 
internacional única de educació holística i interdisciplinària, que 
connecta la ecologia amb la economia, la ciència amb l'espirituali- 
tat, la política amb la vida diària en una atmosfera de espíritu lliure.

Des de 1973 edita i dirigeix Resurgence, revista i fòrum de prestigi 
internacional que cerca solucions, proposa noves idees i promou la 
no violència, la sostenibilitat, l'art de viure.

Pelegrí de la Terra, al 1962 va recórrer a peu i sense diners des de la 
tomba de Mahatma Gandhi, a Nova Delhi fins a la tomba de John 
F. Kennedy 12.000 kms durant dos anys, a traves de muntanyes, 
deserts, tempestes i neu en un pelegrinatge per la pau.

Als 50 anys va iniciar una nova peregrinació ,també a peu i sense 
diners, per llocs sagrats de Gran Bretanya, com a celebració del seu 
amor per la vida i la naturalesa.

Per celebrar els 60 anys va recórrer a peu les muntanyes sagrades 
d'Índia i Tibet

Ecologista i pacifista, al 1968, inspirat per Gandhi, funda la London 
School of Non Violence.

Llibres editats en castellà:
"Tu eres luego yo soy", "Buda y el terrorista”, “ La Brujula Espiri-
tual”, ¿ Turistas o peregrinos ?, “Tierra Alma y Sociedad”.

El seu últim llibre: "Simplicitat Elegant" (2018).

SATISH KUMAR



Katherine Weare, és professora emèrita de la Universitat de Southampton 
i professora visitant honorària de la Universitat d'Exeter al Regne Unit.

Ha publicat extensament, participant en projectes de recerca d'avant-
guarda i en revisions de la base d'evidència en atenció, salut mental i 
benestar en educació.

Ha assessorat a molts organismes internacionals i desenvolupat estratè-
gies pràctiques en la majoria dels països europeus.
Va participar al programa 'SEAL' al Regne Unit i a la 'Xarxa Europea 
d'Escoles Saludables'.

Tots dos programes conreen enfocaments holístics en l'educació, intenten 
educar als joves per fer front als canvis socials i ambientals que s'enfron-
ten en les seves vides.
"Happy Teachers Change The World", el seu llibre més recent, està escrit 
en col·laboració amb el Mestre Zen i activista per la pau Thich Nhat 
Hanh.
"Els Educadors feliços Canvien el Món" és una guia per cultivar la cons-
ciència plena en l'educació. Traduït a 5 idiomes s'utilitza àmpliament en 
escoles i universitats de tot el món.

Actualment és co-directora de Polítiques d'Educació per a la Iniciativa 
d'Atenció Plena del Regne Unit, i treballa en tot el Regne Unit per fomen-
tar l'atenció plena en la política i pràctica del Regne Unit.

També és investigadora principal de"Mind and Life Europe" i està desen-
volupant una nova "Comunitat d'Educació Contemplativa", formada per 
experts i activistes de tot Europa i Israel, amb l'objectiu de transformar 
l'educació per a satisfer les necessitats més profundes de la humanitat.

Intenta mantenir-se a terra mantenint una pràctica d'atenció plena perso-
nal, ensenyant atenció plena a la seva escola local de secundària, en un 
centre local de retir i com a mare (d'habilitat variada) de tres nens joves 
adults, adoptats en l'adolescència.
Viu al sud de Devon, Anglaterra, on la família i altres animals gaudeixen 
de la vida a l'aire lliure.
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RAFAEL SANTANDREU

Rafael Santandreu, es va llicenciar en psicologia a la Universitat de 
Barcelona. Després d'estudiar especialitzacions al Regne Unit i a Itàlia, 
va dedicar alguns anys a la formació a la Universitat Ramon Llull. En la 
dècada del 2.000 va ser redactor cap de la revista "Mente Sana" i va 
començar a publicar llibres de divulgació que han estat "best sellers" a 
Espanya i altres països: “L'art de no amargar-se la vida” i “Res és tan 
terrible”, són alguns dels seus títols. En l'actualitat dirigeix un dels 
centres de psicologia més prestigiosos d'Espanya amb seu a Barcelona i 
Madrid, el Centre de Teràpia Breu.
Per a més informació, www.rafaelsantandreu.es.

Rafael es dedica a la teràpia cognitiva, amb un fort contingut filosòfic. 
Els seus principis inclouen conceptes budistes, hinduistes, filosofia 
grega clàssica i Tao, a més d'estar fortament lligat a l'ecologisme i la 
doctrina de la no-violència gandhiana.



ALICE JAY

Alice Jay, es va criar en els EE. UU i el Regne Unit, va estudiar 
filosofia, política i economia a la Universitat d'Oxford.

Des de 1990 fins a 1994, va viure i va treballar amb comunitats 
indígenes maies a Guatemala, documentant i publicant informes 
sobre violacions de drets humans per al Centre de Drets Humans 
Robert Kennedy.

El 1994, va ser contractada per treballar a Johannesburg en un 
projecte de capacitació creat pel nou govern de Nelson Mandela per 
ajudar els joves de l'ANC en el govern local.

De 1996 a 1999, va treballar a Sierra Leone durant el conflicte com 
investigadora, redactora d'informes i defensora de l'International 
Crisis Group.

De 1999 a 2002, es va mudar a Colòmbia per treballar amb l'Oficina 
de Drets Humans de l'ONU i va ser enviada a tot el país per preve-
nir, monitoritzar i informar sobre la violència política.

El 2003 es va mudar a Mallorca, passant els estius a la meravellosa 
illa, i els hiverns treballant com a consultora per a les Nacions 
Unides i la Unió Europea a Uganda, Etiòpia, Palestina, Nicaragua, 
Laos i Bangla Desh. 

El 2008, es va unir a Avaaz com a Directora de Campanyes, liderant 
les campanyes globals i ajudant a construir un moviment mundial de 
50 milions de membres per a un món millor.
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ALBERT CASALS

Albert Casals, viatjar en cadira de rodes es la seva manera de vida.
El seu nombre es sinònim d'aventura, d'esperit lliure i de ruptura de 
fronteres "Tenc 28 anys i vaig néixer a Esparreguera, estic casat amb 
Andrea i visc feliç per tot arreu. Visc en cadira de rodes, una leucèmia 
em va tenir a l'hospital dels cinc als 9 anys. Vaig sortir viu, molt viu. 
Vaig guanyar a la mort i me vaig llançar a viure els meus somnis. Ara 
visc sense pors i al meu gust".

Des dels 15 anys viatja sense acompanyants i sense diners fins pràctica-
ment donar la volta al món.
"A dia d'avui duc recorreguts més de 100 països. Si la vida és un joc 
vull jugar una bella partida".
La seva filosofia de vida, que ell a denominat «felicisme», desborda 
saviesa pràctica, confiança i optimisme.

Més enllà de la felicitat hi ha la hermosura de viure amb bellesa. Albert 
ho explica a "Els mons on a mi m'agrada viure" el seu últim llibre.
Els seus drets d'autor van a la Fundació de discapacitats d'Indonèsia 
Harapan Baru.

Viu el present, valora l'amistat, no té por i no perd el temps amb victi-
mismes.
Desenganxat de lo material, es generós i no traiciona al seu cor en nom 
de la seguretat externa i el que diran.
Un testimoni extraordinari sobre el sentit de la vida.



GUSTAVO DUCH

Gustavo Duch és llicenciat en Veterinària. Després de diversos anys 
com a director de Veterinaris sense Fronteres és ara editor i coordina-
dor de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, i 
col·labo- ra estretament amb moviments camperols com La Via 
Camperola o Plataforma Rural.

Autor de llibres com: "Lo que hay que tragar", "Alimentos bajo sospe-
cha", "Sin lavarse las manos" y "Mucha gente pequeña".

"Des de fa molt de temps, llegeixo i gaudeixo tot el que Gustavo 
publica. Té l'encant dels llibres escrits per a nins, però amb una 
diferència fonamental: les seves paraules no ajuden a dormir, però si 
que ajuden a despertar ". Eduardo Galeano. 



-
JOAN BUADES

Joan Buades (Inca, 1963) és escriptor, professor i investigador 
crític en turisme i clima.

Es guanya la vida com a professor de llengua i literatura catalanes 
en un institut de Barcelona.

Com a assagista, ha conreat la memòria anarquista a Mallorca 
(amb "Gabriel Buades i Pons. Pol·len llibertari") i ha aportat 
recerques pioneres sobre les ombres de la indústria turística (amb 
títol com "On brilla el sol. Turisme a Balears abans del boom", 
"Exportando paraísos. La colonización turística del planeta" o "Do 
not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico"). 
Tot plegat, això ha fet que se senti especialment satisfet per la 
col·laboració amb el documental "Tot Inclòs".

Amb la seva primera novel·la,  "Crui. Els portadors de la torxa" 
(Barcelona, editorial Més Llibres), va obtenir el 2017 el 46è Premi 
Crexells atorgat per l’Ateneu Barcelonès a la millor obra publica-
da l’any anterior. 

El seu proper llibre, "Educar per a què?", un assaig sobre el sentit 
de ser mestre en l'era de l'Antropocè, sortirà publicat aquesta 
tardor.



ALBERTO MARTÍ BOSCH

Dr. Alberto Martí Bosch, és llicenciat en Cirurgia i Medicina per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en medicina 
biològica, homeopatia i nutrició orto-molecular.

Va treballar molts anys amb nins com oncòleg pediàtric fins que 
donats els escassos resultats que obtenia amb els tractaments 
convencionals i, sobretot, veient dia a dia l'enorme patiment que 
als nins els causava abandonar definitivament la seva pràctica. 

Avui, vint anys després i després de formar-se àmpliament en 
disciplines que no s'ensenyen a les facultats de medicina, aborda 
el càncer d'una manera holística tenint en compte abans de res el 
principi hipocràtic de "Lo primer, no fer mal".

Tractament que té en compte els aspectes psicològics i emocio-
nals a més del físic, àmbit aquest en què desintoxicar, resoldre 
possibles mancances vitamíniques, minerals, orto-moleculars, 
enzimàtiques i hormonals potenciant així el sistema immune i 
equilibrar l'organisme bioenergèticamente són passos sempre útils 
i necessaris.

"L'oncologia integrativa és una disciplina mèdica que tracta al 
pacient en la seva totalitat. Es diferencia de l'oncologia tradicio-
nal, perquè es centra en l'eliminació del tumor i a més a més, té 
en compte l'estat anímic del pacient i el seu entorn personal més 
proper: família i amics ".



MUKTI MITCHELL

Mukti Mitchell, és mariner, fuster, emprenedor i escriptor especia-
litzat en vida sostenible.

Va dissenyar i va construir un barco petit d'emissions zero, i va 
navegar al voltant de les illes britàniques durant 4 mesos, promo-
cionant formes de viure sense contaminar. La seva gira, patrocina-
da pel Príncep de Gal·les i el primer ministre, va ser seguida per 
més de 10 milions de persones.

Ha escrit "The Guide to Low Carbon Lifestyles" / Guia per a un 
estil de vida baix en carboni. Una guia d’acció contra el canvi 
climatic

"Amb 25 anys d'experiència puc afirmar que, no només el fet de 
reduir la petjada de carboni millora la qualitat de vida, sinó que a 
més quan millora la qualitat de vida, es redueix la petjada de 
carboni!"
El seu lema és, "no et sentis culpable" i així un té poder per actuar 
i alhora sentir-se bé!



INSCRIPCIONS

pocapocmallorca@gmail.com a l’atenció de CLARA

Nom i Llinatges, D.N.I, Adreça, Telèfon i resguard de pagament
Dades necessàries per a l’inscripció:

Tel. 605 558 780
Per a més informació

Preu de la trobada 60€

Castellà, Català i Anglès

www.pocapoc.org

TRADUCCIÓ SIMULTÁNEA

Pagament al número de compte:
ES35 2056 0010 31 1001209921

Caixa Colonya



CALENDARI I HORARI

Dissabte 12 d’Octubre de 09:00 a 19:00

Diumenge 13 d’Octubre de 09:00 a 18:00

(dinars de 13:30 a 15:30)

LLOC DE TROBADA

El Convent de Sant Domingo de Pollença està situat al carrer

Guillem Cifre de Colonya, s / n, davant dels Jardins Joan March.



HOMOLOGACIÓ I RECONEIXAMENT

Aquesta formació és reconeguda per la
Conselleria d'Educació i Universitat amb 16 hores



ORGANITZA: COLABORA:


