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ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA I RESULTATS DE LES 
ACTIVITATS ACOMPLERTES 

PRESENTACIÓ 
Ens plau presentar-vos la memòria de l'any 2020-2021   de la Fundació Melqur, 
una entitat fundada l'any 2015 amb la missió d'aplicar i difondre el mètode 
Melqur i la seva filosofia. 
A l'any 2020  es canvia l'òrgan de govern, quedant  la Laia, la Pepa i la Tònia com a 
responsables d'aquestos càrrecs. 
  
La laia i la Tònia s'encarreguen de la direcció executiva general i la Pepa 
s'encarrega del servei de pràctiques de l'alumnat Melqur. 
  
Ha sigut un començament complexe marcat de forma extraordinària per 
l'esdeveniment de la crisis sanitària del covi-19. Els reptes que això ens ha 
presentat han sigut un estímul i una motivació que ens ha fet veure la gran 
importància que té per nosaltres tirar endavant la missió que se ens ha 
encomenat, hem tret les forces i la creativitat d’allà on no ens haguéssim imaginat 
mai. 
  
PLANIFICACIÓ PER FASES 
  
Hem creat una planificació a llarg termini que consta de tres fases: 
  
1a fase - 2020-2021 
Adquirir coneixements i formar-nos per afrontar els reptes als quals ens enfronta el 
nou paradigma.La nostra experiència constava de la relació directa amb les 
persones i el boca a boca havia sigut fins ara la nostra via, vam entendre 
ràpidament que ens calia adquirir coneixements relatius al món digital, havíem 
d'ampliar les nostres vies. 
  
Marcel Martínez creador i docent de la metodologia siembra va aparèixer enmig 
de la nostra recerca i tot el que representava s'adaptava perfectament a les 
nostres necessitats, vam decidir formar-nos i assessorar-nos amb ell. El mètode 
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Siembra presenta tots els passos a seguir per tal d'aconseguir els objectius d'una 
organització i ho fa tenint en compte tots els aspectes. 
  
Els prerracionals: aquells que tenen a veure amb les il·lusions i els somnis, 
l'entusiasme i la importància de què l'experiència sigui gratificant a nel nostres cas 
mitjançant els recursos digitals. 
  
Els racionals: Els aspectes burocràtics barrejats de forma magistral amb l'ètica i la 
humanitat que destaca a les bases d'aquest mètode, que per açò vàrem escollir. 
Arribar i tenir cura de les persones a les quals havíem atès fins ara , les quals 
moltes no havien tingut mai una trobada digital, a l'hora que ens obríem a noves 
persones amb les quals volíem mantenir la qualitat humana que sosté la nostra 
entitat. 
  
Els transrracionals: La importància de què totes les persones vinculades d'una 
manera o altra a la Fundació creixem i ens nodrim amb l'experiència, que ens 
desenvolupem com a persones gràcies a la força d'un equip, que aconseguir 
formar-lo de veritat, mitjançant les xarxes socials, és una tasca que requereix un 
treball molt ben estructurat. 
  
Ha sigut una aposta important, però l'hem feta convençudes, creiem 
profundament amb aquest tipus d'estructura i sabem que és la forma 
d'aconseguir tots els nostres objectius sense deixar-nos seduir per les 
temptacions dels beneficis immediats que el nostre paradigma ha normalitzat. 
Creiem amb els processos que creen fonaments per a realitats sòlides i que 
desitja'm ens sobrevisquin. 
  
2a Fase- 2021-2022 
  
Augmentar de forma significativa el nostre nivell d'alcans consolidant la nostra 
presència a les xarxes socials. 
  
  
3a Fase  2022-2023 
  
Inaugurar els cursos formatius en internet. 

  
NOVES ÀREES 

Paral·lelament a la planificació per fases hem inaugurat també 3 àrees d'accions. 
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Àrea de pràctiques : PAT 
  
 L'àrea de pràctiques és una àrees oberta a totes les persones formades amb el 
mètode Melqur i a qualsevol persona formada en cromoteràpia.Pepa Padrós és 
l'encarregada de gestionar i sostenir aquesta àrea i confiem que entrant a la nova 
normalitat moltes persones se'n puguin beneficiar.Les pràctiques estan pensades 
per donar suport a totes aquelles persones que necessiten consolidar els seus 
coneixements de forma pràctica i a l'hora donar l'oportunitat, a persones amb 
necessitats d'atencions específiques, d'experimentar i viure el nostre mètode. 
És un servei gratuït. 
  
  

Àrea d'atenció als terapeutes : AAT 
  
Ës un àrea de consultes i supervisions de casos per persones formades al mètode 
Melqur. Les consultes es fan de forma online. Les persones que accedeixen a 
n'aquest servei paguen una cuota. 
  

Grup d'estudi : GEM 
  
El grup d'estudi pretén desenvolupar les arrels i les bases   del mètode Melqur 
que contene a més conceptes teòrics relacionats amb la teosofia, l'alquímia, la 
càbala i la física quàntica, transmissió de pràctiques per aportar al dia a dia, a 
través d'una trobada mensual de tres hores i canals de comunicació per resoldre 
dubtes i preguntes, acollir plantejaments i/o compartir experiències. Aquest espai 
es sosté amb quotes mensuals dels participants. 
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