
PROFESSORAT 

Dr. Josep Maria Mallarach (www.silene.es). Consultor ambiental independent. Doctor, màster en 

ciències ambientals i llicenciat en ciències geològiques. Coordinador de l’Associació Silene, dedicada al 

foment dels valors espirituals de la natura. 

 

Dr. Josep Gordi i Serrat (www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Professor de Geografia a la Universitat de 

Girona. Ha publicat nombrosos articles sobre temes forestals i sobre els valors espirituals de la natura.  

 

Dr. Jordi Pigem. Doctor en Filosofia, professor associat de la Universitat de Barcelona i conferenciant; 

tesi doctoral El pensament de Raimon Panikar, una filosofia de la interdependència; autor de nombrosos 

llibres de reflexió sobre la crisi ecològica amb una perspectiva espiritual.  

 

Sr. Jordi Romero-Lengua. Consultor en Comunicació Ambiental, Màrqueting de Valors i Implicació 

Social. Ambientòleg, Màster en Urbanisme i Postgrau en Màrqueting Digital. És Terapeuta Gestalt, i 

practicant de tècniques de meditació de diverses tradicions de saviesa.  

 

Dr. Roger Canadell. Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre 

l’obra poètica i periodística de Josep Anselm Clavé. És professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la 

UOC.  

 

Sr. Santi López-Villa. Psicòleg, consultor en recursos humans i psicologia de les organitzacions, coach i 

escriptor, amb una dilatada experiència professional en organitzacions privades i públiques, i un vincle 

personal amb la natura, que integra en els seus mètodes i tallers. 

 

Sra. Xènia Ros (www.taosilvestre.com). Terapeuta Gestalt, professora de Qi Gong i co-creadora de 

l’Escola de Qi Gong “Ona de Jade” que fonamenta les pràctiques en relació a les estacions com a part 

curativa d’aquesta medicina ancestral. 

 

Sr. Josep Mañà Oller. Dissenyador, etnògraf i pedagog. Interessat en múltiples implicacions estètiques, 

tècniques, ecològiques, socials i simbòliques de l’art, el disseny i la cultura popular, ha centrat la seva 

activitat en els àmbits de l’etnografia, la museografia i la pedagogia de l’art, els oficis artístics i el disseny.  

 

Sr. Ramon Ribera-Mariné. Monjo de Montserrat, responsable de la Casa d’Espiritualitat del Santuari del 

Miracle. Professor d’exegesi i llengües bíbliques, i especialista en salms hebreus.  

 

Sra. Audrey Barceló. Psicòloga, infermera, especialista en acompanyament espiritual a la Université de 

Neuchâtel, especialista en Mística a la Universidad de la Mística d’Àvila i membre de l’equip de recerca 

de la Universitat Internacional de la Pau i de la Universitat Holística Internacional de Brasília.  

 

Sra. Maria Pellicer (www.animadenatura.cat). Guia acompanyant psiconaturalista, professora, 

formadora, doctorant i fundadora d’Ànima de Natura. Biòloga i ambientòloga. Viu i treballa integrant els 

Valors i Significats espirituals de la natura en la seva vida i feina. 

 

Sr. Raül Corominas Neiro. Especialista en gestió forestal, jardineria, poda en alçada. Alpinista, 

escalador, explorador i viatger. Projeccions i conferencies arreu del país sobre les experiències en solitari 

a les grans muntanyes del mon. 

 

Sr. Ricard Fernàndez Molinat. Llicenciat en Ciències Geològiques per la UB. Tècnic esportiu de Mitja 

Muntanya. Membre de l'Associació espanyola de Guies de Muntanya (AEGM) i de l'Escola Catalana 

d'Alta Muntanya (ECAM). 

www.fundacioudg.org 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 
17003 Girona 
Tel. 972 210 299 
info.fundacioif@udg.edu 

Horari: 
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.30 h 
i de 15.00 a 18.00 h 
i divendres de 9.30 a 13.30 h 
(Excepte juliol, de dilluns a divendres  
de 9.30 a 13.30 h) 

www.facebook.com/FundacioUdG 

twitter.com/fudgif 

+i 

Amb la col·laboració de: 

Curs de Postgrau 

Significats i Valors 
Espirituals de la 
Natura: Percepció, 
Comunicació, Gestió i 
Integració 

 

 
4a Edició 

Curs 2018-19 

El Patronat de la Muntanya de Montserrat, Galetes Trias, Fundació 

Llaurers i el Càmping Blanes atorgaran 5 MITGES BEQUES en funció d’aquests 

requisits:  

                Carta de motivació    CV acadèmic   Situació econòmica  

(Termini de sol·licitud de beques obert fins al 15 de desembre de 2018) 



MÁSTER  
PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, 

Comunicació, Gestió i Integració es subdivideix en quatre cursos d’especialització. Per 

tant, es pot cursar en la seva globalitat, o per cursos: 

OBJECTIUS 

En relació amb els significats i valors espirituals de la natura, l’estudiant serà capaç de: 

 Identificar-los, descriure’ls i caracteritzar-los. 

 Comunicar-los d’una manera clara i atractiva. 

 Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los. 

 Proposar i, si s’escau, adoptar mesures de gestió adients. 

 Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s’hi. 

 Avaluar l’efecte que aquests valors tenen en les persones. 

 Proposar formes d’integrar-los a l’activitat professional, l’organització o entitat mitjançant  

propostes constructives i viables. 

SORTIDES PROFESSIONALS  

Totes aquelles professions en què l’interès per descobrir, reconèixer i viure els valors i significats 

espirituals de la natura pugui constituir un valor afegit en les seves activitats. Per tant s’adreça 

als: 

 Guies turístics de natura, guies excursionistes o d’escalada, i altres activitats que es 

desenvolupen en ambients naturals. 

 Professionals de l’educació ambiental, de la interpretació del patrimoni natural i cultural.  

 Gestors i responsables del patrimoni natural, com ara espais naturals protegits. 

 Gestors i responsables del patrimoni cultural en indrets que tenen significació espiritual i vincles 

amb la natura.  

 Responsables i monitors d'educació en el lleure. 

 Docents interessats, com ara els que estan vinculats a models escolars alternatius o activitats 

educatives no reglades relacionades. 

 Professionals de la salut interessats en els efectes terapèutics que els valors immaterials de la 

natura tenen en determinades patologies. 

 Persones que desenvolupen activitats en organitzacions vinculades a les professions esmentades i 

que desitgin introduir els valors i significats espirituals de la natura en el seu funcionament intern i 

extern. 

PROGRAMA  I CALENDARI 

 15 de febrer: presentació del postgrau a la Facultat de Lletres 

 Del 22 al 24 de febrer a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle (Solsonès)  

 Curs d’Especialització en Significats i Valors Espirituals de la Natura segons les Tradicions 

Espirituals de la Humanitat. 

 

 Del 22 al 24 de març a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle (Solsonès)  

 Curs d’Especialització en Actituds, Eines i Tècniques per Fomentar els Significats i Valors 

Espirituals de la Natura. 

 

 Del 26 al 28 d’abril a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle (Solsonès)  

Curs d’Especialització en Comunicació i Integració dels Significats i Valors Espirituals de la 

Natura. 

 

 Del 24 al 26 de maig a l’Alberg del Pic de l’Àliga de  la Vall de Núria  

 Curs d’Especialització en Significats i Valors Espirituals de la Natura dels espais de 

muntanya. Dins d’aquest curs s’inclou una activitat al mar, que tindrà lloc el 29 de juny.  

 

 19 de juliol: presentació dels treballs i cloenda. Facultat de Lletres 

 Valors i Significats Espirituals de la Natura segons les Tradicions Espirituals de la Humanitat 

 Actituds, Eines i Tècniques per Fomentar els Significats i Valors Espirituals de la Natura 

 Comunicació i Integració dels Significats i Valors Espirituals de la Natura 

 Significats i Valors de la Natura dels Espais de Muntanya 

PREUS 

Curs de Postgrau: 1.990 € (possibilitat de finançament fins a 10 quotes) 

Cursos d’Especialització a El Miracle: 440 € (cadascun). 

Curs d’Especialització a la Vall de Núria: 455€ 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

Direcció: Josep Maria Mallarach (mallarach@silene.ong) 

Coordinació: Josep Gordi i Serrat (josep.gordi@udg.edu) 

 

Més informació a: www.fundacioudg.org 

METODOLOGIA 

Els tres primers cursos es fan a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle. Aquest fet ens permet 

compaginar les activitats d’aula amb les sortides a l’aire lliure, per tal de gaudir de la fusió que en sorgeix 

entre les dues (postes de sol, caminades contemplatives i activitats per viure amb plenitud al bosc). 

 

El quart curs es desplega en els paisatges d’alta muntanya a l’entorn del Santuari de Núria. 


