Significats i Valors Espirituals de la
Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i
Integració
6a Edició
Codi: 202025
Tipologia: Curs de postgrau
Crèdits: 15.00
Idioma: Català
Data d'inici: 05/03/2021
Data darrera sessió presencial: 16/07/2021
Data de finalització: 16/07/2021
Horari: 4 caps de setmana, des de les 16 h del divendres fins a les 18 h del diumenge. Sessió inaugural: 5 de març de 2021. 18 de
juny de 2021 (Taller d'Orientació sobre treballs finals de Postgrau). Presentació i Defensa del Treball Final de Postgrau: 16 de juliol
de 2021. Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs
s'hauria de posposar fins que es pogués fer presencialment.
Lloc de realització: Facultat de Lletres, Casa d'Espiritualitat de El Miracle i el Montsant
Places: 25

Preus i descomptes
Preu: 1.995 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
1.895,25€ (400 € preinscripció + 1.495,25 € Matrícula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
1.895,25€ (400 € preinscripció + 1.495,25 € Matrícula)

10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
1.695,75€ (400 € preinscripció + 1.295,75 € Matrícula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
1.795,50€ (400 € preinscripció + 1.395,50 € Matrícula)

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
05/03/2021

Hora
16:00

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic
aquí

Raons per fer el curs
Raons personals: Adquirir o desenvolupar les capacitats per poder percebre, entendre i gaudir dels valors i significats
espirituals de la Natura.
Raons professionals: Adquirir les capacitats i habilitats personals per facilitar a altres persones l’accés als valors
espirituals de la Natura, i introduir aquests criteris i elements en la pràctica professional i en l’organització on es
desenvolupa l’activitat, sigui per la via de la responsabilitat social corporativa o altres.
Aquestes capacitats i habilitats tenen una gran versatilitat, i es poden aplicar i acoblar a professions i activitats molt
diverses, mentre estiguin vinculades directament o indirecta amb la Natura, des de jardins fins a parcs o espais naturals,
siguin o no protegits.

L'import del curs inclou l'allotjament i els àpats dels 4 caps de setmana.

Presentació
A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant d’una manera general com, especialment, per
determinats llocs i paisatges. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets o paisatges particulars
connectats amb aquests valors, ja sigui al marge de qualsevol creença religiosa com des de les diverses confessions religioses que hi
ha al país. Com altres recursos fràgils, no n’hi ha prou amb identificar i valoritzar els elements que tenen valor espiritual, també cal
comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquest serà el primer curs universitari a Catalunya que aborda aquest tema; i es proposa
fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de professionals
qualificats. El postgrau oferirà també un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes per les quals ens comprometen a
favor de la natura, i de les implicacions en l’ètica personal i col·lectiva, en línia amb l’anomenada ecologia pregona, a l’hora
d’integrar-les en el funcionament quotidià de les organitzacions i entitats, ja siguin públiques, privades o del tercer sector.
*La programació que es presenta és la de l'edició anterior. En funció de la disponibilitat del professorat poden haver-hi alguns canvis.

Objectius
En relació amb els significats dels 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’impacte que aquests valors tenen en les persones.
Proposar formes d’integrar-los a la pràctica 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: guies turístics, guies de muntanya o de natura, professionals de l’educació ambiental
o de la interpretació del patrimoni natural (els espais naturals protegits cobreixen el 30% de Catalunya), serveis d’atenció al públic en
llocs de valor espiritual, responsables i monitors d’esplai, així com professionals de la salut. També persones vinculades a les
organitzacions que treballen aquests temes i que volen integrar aquesta dimensió immaterial de la natura en la seva entitat, unitat o
activitat.

A qui s' adreça
Guies turístics de natura, guies excursionistes o d’escalada, i altres activitats que es desenvolupen en ambients naturals.
Professionals de l’educació ambiental.
Professionals de la interpretació del patrimoni natural i cultural associat.
Gestors i responsables del patrimoni natural (espais natural protegits).
Responsables i monitors de grups d’esplai.
Docents interessants en la temàtica, com ara els 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 que desitgin introduir aquests
valors i significats espirituals de la natura en el seu funcionament intern i extern.

Requisits d'admisió
Titulació universitària.
S’admetran professionals sense titulació universitària interessats en la temàtica del curs; aquests, però, només rebran un
certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per
la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Informació relacionada
El Diari Ara dedica un article per parlar de la importància del vincle entre l'ecologia i l'espiritualitat: “Aprendre els valors espirituals
de la natura”.

Pla d'estudis
Valors i significats espirituals de la natura segons les grans tradicions espirituals de la
humanitat (Del 19 al 21 de març)
Divendres 19/03
15.00 - 17.00 - Benvinguda al Miracle: passejada contemplativa pels llocs sants.
17.00 - 18.45 - Significats i valors espirituals de la Natura segons algunes Tradicions indígenes
19.00 - 20.30 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició xinesa
21.00 - Sopar
22.00 - Exposar el programa i acordar el grau de silenci en els temps i les activitats
Dissabte 20/03
7.00 - Contemplació de la sortida del sol // Laudes al santuari optatiu

8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.30 - 11.30 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició hindú
12.00 - 14.00 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició budista
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 - 16.00 - Descans
16.00 - 17.00 - Esglésies cristianes orientals, comunitats monàstiques i amish
17.00 - 18.00 - La contemplació del cel: dimensió constitutiva de l’espiritualitat humana
18.00 - 19.00 - Contemplació de la posta de sol
19.00 - 20.30 - La Natura i el seus símbols als textos bíblics
21.00 - 21.45 - Sopar
21.45 - Contemplació del firmament
Diumenge 21/03
7.00 - Contemplació sortida del sol // laudes al santuari optatiu
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.00 - 10.30 - Significats i valors espirituals de Natura segons la Tradició islàmica
10.30 - 12.00 - Natura i espiritualitat a Occident: una odissea
12.00 - 14.00 - Passejada contemplativa // Eucaristia al santuari optativa
14.00 - 15.00 - Dinar
16.00 - 19.00 - Taller de debat vers diferències i semblances entre les diferents religions

Actituds, eines i tècniques per percebre i viure els significats i valors espirituals de la
natura (Del 16 al 18 d'abril)
Divendres 16/04
14.30 - 15.30 - Presentació dels objectius i metodologia de treball del curs
15.30 – 16.30 - La geografia sagrada
16.30- 17.30 - Els espais naturals sagrats / sants / inviolables
17.30 – 18.30 - El Miracle: prototip de paisatge santificat
18.30 - 19.30 - Contemplació de la posta de sol
19.30 - 20.30 - Temps sant / sagrat / cicles diari, lunar i estacional, vital: moments òptims per copsar valors & significats espirituals de
la Natura
21.45 – 22.15 - Indicacions i consells pràctics
Dissabte 17/04
6.30 h - Contemplació sortida de sol
9.00 - 9.30 - Esmorzar
9.30 - 10.30 - Actituds interiors per la trobada profunda amb la Natura: silenci, receptivitat, escolta, orientació.
10.30 - 13.45 - Taller “Entre Terra i Cel” primer part & viure poèticament
15.00 - 16.00 - descans
16.00 - 18.00 - Les arts plàstiques per comunicar valors i significats espirituals de la natura
18.30 - 19.30 - Contemplació de la posta de sol
19.30 - 20.30 - Lectura de poesia de Natura: viure poèticament
Activitat entorn del foc: Espiritualitat femenina de la Natura
Diumenge 18/04
6.30 - Contemplació sortida de sol
9.00 - 9:30 - Esmorzar
9.45 - 11.45 - Taller “Entre Terra i Cel” - segona part
12.00 - 13.00 - Temps poètic lliure / eucaristia al santuari optativa
13.00 - 14:00 - Gestió de l’ús públic (solitari, parelles, colles, grups) i dels desplaçaments en diferents mitjans
15.00 -16.00 - Endreça i neteja d’habitacions
16.00 - 19.00 - Pelegrinatges i aplecs: L’experiència espiritual comunitària a la Natura com a mitjà de transformació interior.

Significats i valors espirituals d'espais d'alta muntanya i marins (Del 28 al 30 de maig)
Divendres 28/05
15.30 h: Trobada a la casa de la Bartra i distribució de les habitacions

16.00 h: Presentació dels objectius i el programa del cap de setmana
17.00 h: Visita als entorns de la casa situada a les muntanyes de Prades
19.30 h: Contemplar la posta de sol
19.30-21.00 h: Viure la muntanya en plenitud
21.00 h: Sopar
21.30-21.45 h: Quadern de muntanya

Dissabte 29/05
5.30 h: Sortida per contemplar l'albada
7.00-16.00 h: Caminada contemplativa per la serra del Montsant. Dinarem pel camí (pícnic)
15.30-17.30 h: Bany de bosc a la vall del Silenci
18.00 h: Retorn a la casa i descans
19.00-20.00 h: Les muntanyes sagrades
20.00 h: Sopar
21.00-22.00 h: Comunicar l’espiritualitat de la muntanya
Diumenge 30/05
7.00 h: Llevar-se
7.30-8.30 h: Txikung i meditació musical
8.30 h: Esmorzar
9.00-12.00 h: Art i espiritualitat a l’alta muntanya
12.00-13.30 h: La vivència espiritual de l’alta muntanya
14.00 h: Dinar
15.00-16.00 h: Cloenda

Comunicació i integració dels significats i valors espirituals de la natura (Del 25 al 27 de
juny)
Divendres 25/06
15.30 - 16.00 - Presentació dels objectius i metodologia del curs
16.00 - 17.30 - La comunicació en els espais naturals protegits
17.30 - 19.45 - Introducció als principis sobre com comunicar a un grup de visitants els valors espirituals de la natura
19.45 - 20.45 - Contemplació posta de sol
21.00 - Sopar
21.45 - 22.15 - Debat sobre les dificultats de viure els valors espirituals de la natura
Dissabte 26/06
6.45 - Contemplació sortida de sol
8.45 - 9.15 - Esmorzar
10.00 - 14.00 - Taller de comunicació 1ª part
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 - 16.00 - Descans
16.00 -19.30 - Taller de comunicació 2ª part
19.45 - 20.45 - Contemplació posta de sol
21.00 - 22.00 - Sopar
22.00 - 23.00 - Debat
Diumenge 27/06
6.45 - Contemplació sortida de sol
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.30 - 11.45 - Taller d’incorporació dels valors i significats espirituals de la Natura en diverses organitzacions: públiques, privades i
socials. Mètodes i tècniques.
12.00 - 13.00 - Temps poètic lliure / eucaristia al santuari optativa
13.00 - 13.45 - Presentació de l’obra “contemplació de la natura”
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 -16.00 - Dificultats per integrar els valors espirituals en una organització
16.00 - 17.00 - El cas del moviment escolta

17.00 -19.00 - El cas de la xarxa de custòdia del territori

Treball final del postgrau
El treball final del curs podrà tenir un enfocament territorial, és dir, orientat a la integració dels valors i significats espirituals de la
natura en un espai natural protegit determinat, o bé un enfocament organitzatiu, orientat a la incorporació d’aquests valors en una
organització que desenvolupi la seva activitat en espais naturals.
Els alumnes que escullin la primera opció i treballin en espais naturals podran desenvolupar els projectes al lloc de treball. La resta
podrà escollir entre alguns dels espais naturals de reconegut valor espiritual de Catalunya, amb els quals el curs haurà establert acords
prèviament.
Aquells que escullin la segona opció hauran d’elaborar una proposta viable que es pot adreçar a aspectes organitzatius, a programes o
activitats concretes, sempre que estigui fonamentada en el treball de camp, les entrevistes, etc.
Una tercera alternativa, per als alumnes que tenen una motivació personal més que no pas professional, és ampliar algun dels temes
tractats a les sessions teòriques, de comú acord amb el director o coordinador del curs.

Titulació
Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració per la Universitat de
Girona.
* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
** Pendent d'aprovació per la UdG
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per
la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia
El treball final del curs podrà tenir un enfocament territorial, és dir, orientat a la integració dels valors i significats espirituals de la
natura en un espai natural protegit determinat, o bé un enfocament organitzatiu, orientat a la incorporació d’aquests valors en una
organització que desenvolupi la seva activitat en espais naturals.
Els alumnes que escullin la primera opció i treballin en espais naturals podran desenvolupar els projectes al lloc de treball. La resta
podrà escollir entre alguns dels espais naturals de reconegut valor espiritual de Catalunya, amb els quals el curs haurà establert acords
prèviament.
Aquells que escullin la segona opció hauran d’elaborar una proposta viable que es pot adreçar a aspectes organitzatius, a programes o
activitats concretes, sempre que estigui fonamentada en el treball de camp, les entrevistes, etc.
Una tercera alternativa, per als alumnes que tenen una motivació personal més que no pas professional, és ampliar algun dels temes
tractats a les sessions teòriques, de comú acord amb el director o coordinador del curs.

Sistema avaluació
Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del curs i aprovar el treball final de postgrau.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:

– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Josep Maria Mallarach Carrera
Nascut a Olot el 1955. Consultor ambiental independent. Doctor en Biologia, Màster en Ciències Ambientals i llicenciat en Geologia,
amb la tesi doctoral "Millorar l’efectivitat dels espais naturals protegits: identificació, reconeixement i integració dels valors culturals
i espirituals als espais naturals protegits d’Europa". És consultor internacional en aquesta matèria per UICN i UNESCO, assessor de
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i membre de la junta de la Xarxa de Conservació de la Natura de Catalunya. Autor o editor
de diversos llibres, com ara: El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas
protegidas (2012); Spiritual Values of Protected Areas of Europe (2011); Diversity of Sacred Lands in Europe (2010) i Protected
Areas and Spirituality (2007). Coordina l’associació Silene, dedicada al foment dels valors espirituals de la natura (www.silene.ong).

Coordinació
Josep Gordi Serrat
(www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Nascut a Mollet del Vallès el 1959. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona i doctorat en Geografia per la mateixa universitat; Màster d’Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professor de Geografia a la Universitat de Girona des del 1990. Dins del marc de la Universitat de Girona, i
en recerca, s’ha dedicat, sobretot, a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre la societat i el bosc i al planejament territorial des
d’un punt de vista ambiental i paisatgístic. Dins de l’àmbit de les relacions societat-bosc té les publicacions següents: Boscos i brolles
del Vallès, publicat el 1984, i Passejades pels boscos de Catalunya, publicat el 2000. Ha coordinat els següents cursos d’estiu de la
Universitat de Girona: Problemàtica Actual dels Boscos de l’Àrea Mediterrània, el 1995; L’Ordenació dels Boscos Mediterranis, el
1996; Bosc i Territori, el 1998; Els Paisatges Forestals, Història, Cultura i Geografia, el 1999, i Els Paisatges Forestals de la
Muntanya Mediterrània, Biogeografia i Cultura, el 2000. És autor dels llibres Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors
culturals i espirituals (2011) i Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, deu passejades i deu consells per viure la natura amb
plenitud (2013).

Professorat
Audrey Barceló
Psicòloga, infermera, especialista en Acompanyament Espiritual a la Universitat de Neuchâtel (Suïssa), especialista en Mística a la
Universitat 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 (Brasil).

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, al Grau de Llengua i Literatura Catalanes i al Màster d’Estudis Catalans.
Especialitzat en literatura i cultura catalana del segle XIX, dinamitza el taller de «Poesia i natura» en el curs Natura i Espiritualitat
d’El Miracle (Solsonès).

Josep Gordi Serrat
(www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Nascut a Mollet del Vallès el 1959. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona i doctorat en Geografia per la mateixa universitat; Màster d’Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professor de Geografia a la Universitat de Girona des del 1990. Dins del marc de la Universitat de Girona, i
en recerca, s’ha dedicat, sobretot, a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre la societat i el bosc i al planejament territorial des
d’un punt de vista ambiental i paisatgístic. Dins de l’àmbit de les relacions societat-bosc té les publicacions següents: Boscos i brolles
del Vallès, publicat el 1984, i Passejades pels boscos de Catalunya, publicat el 2000. Ha coordinat els següents cursos d’estiu de la
Universitat de Girona: Problemàtica Actual dels Boscos de l’Àrea Mediterrània, el 1995; L’Ordenació dels Boscos Mediterranis, el
1996; Bosc i Territori, el 1998; Els Paisatges Forestals, Història, Cultura i Geografia, el 1999, i Els Paisatges Forestals de la
Muntanya Mediterrània, Biogeografia i Cultura, el 2000. És autor dels llibres Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors
culturals i espirituals (2011) i Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, deu passejades i deu consells per viure la natura amb
plenitud (2013).

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.

Josep Maria Mallarach Carrera
Nascut a Olot el 1955. Consultor ambiental independent. Doctor en Biologia, Màster en Ciències Ambientals i llicenciat en Geologia,
amb la tesi doctoral "Millorar l’efectivitat dels espais naturals protegits: identificació, reconeixement i integració dels valors culturals
i espirituals als espais naturals protegits d’Europa". És consultor internacional en aquesta matèria per UICN i UNESCO, assessor de
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i membre de la junta de la Xarxa de Conservació de la Natura de Catalunya. Autor o editor
de diversos llibres, com ara: El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas
protegidas (2012); Spiritual Values of Protected Areas of Europe (2011); Diversity of Sacred Lands in Europe (2010) i Protected
Areas and Spirituality (2007). Coordina l’associació Silene, dedicada al foment dels valors espirituals de la natura (www.silene.ong).

Josep Mañà Oller
Dissenyador, etnògraf i pedagog. Interessat en les 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. Interrelacionant aquestes disciplines ha concebut i dissenyat múltiples exposicions i programes
pedagògics. Autor de diverses publicacions, articles, conferències i filmacions sobre les temàtiques esmentades. Impulsor de les
jornades «Art, Natura i Espiritualitat» de Farrera (Pallars Sobirà).

Maria Pellicer Condeminas
És guia acompanyant psiconaturalista, professora, formadora, doctorant i fundadora AnimadeNatura. Formada en biologia, ciències
ambientals, valors i significats espirituals de la Natura, ade, recursos humans, pnl, medicina energètica, rebirthing i
coaching. (www.animadenatura.cat)
Creu amb la Naturalesa innata de les Persones a i amb la Natura com a font de salut, benestar, autorealització i creixement personal.

Jordi Pigem Pérez
Doctor en Filosofia, professor associat de la Universitat de Barcelona i conferenciant, amb tesi doctoral El pensament de Raimon
Panikkar, una filosofia de la interdependència. Autor de nombrosos llibres de reflexió sobre la crisi ecològica amb una perspectiva
espiritual, entre els quals cal destacar Bona crisi. Cap a un món postmaterialista (2009), Entendre la natura (2010) i La nova realitat.
De l’economicisme a la consciència quàntica (2012).

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. Treballa en
iniciatives innovadores i marques amb valor social, que busquen transformar la societat compaginant la plenitud personal i l’equilibri
planetari, des de la consciència individual cap al compromís col·lectiu.

Xènia Ros
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 (www.taosilvestre.com). Ha treballat com educadora ambiental al
Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà. És membre del cercle de Remeiers i Remeieres de Catalunya amb la intenció de seguir
buscant camins de saviesa i espiritualitat units a la Terra, i corresponsable de la formació “El Viatge de la Dona Cíclica” que vincula
els cicles vitals de les dones amb els de la natura.

Oriol Tarragó Costa
Llicenciat en psicologia clínica per la Universitat Ramon Llull. Dedicat a l'acompanyament de les persones a través de la psicologia i
la consciència. "Tornar a Casa" és el projecte que aglutina diverses propostes terapèutiques i meditatives, principalment a la natura i
en barraques de pedra seca, recuperades com a cel·les d'acolliment. Cofundador de l'Institut de Recerca Holística de Montserrat, que
vol demostrar que les coses es poden fer de manera que el benefici per la natura i les persones superi sempre l'impacte que provoquem

per aconseguir-ho.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Galetes TRIAS

Silene

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Facultat de Lletres

Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i
Integració
Inici curs: 05/03/2021
Data darrera sessió presencial: 16/07/2021
Fi curs: 16/07/2021
Data tancament acta avaluació: 01/09/2021

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
05/03/2021

Hora
16:00

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic
aquí

Calendari
Data
5/3/2021
19/3/2021
20/3/2021
21/3/2021
16/4/2021
17/4/2021
18/4/2021
28/5/2021
29/5/2021
30/5/2021
18/6/2021

25/6/2021
26/6/2021
27/6/2021
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Lloc
Sessió inaugural

Inici matí

Fi matí

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

Facultat de Lletres.
Taller d'orientació
sobre els treballs
finals de Postgrau

Inici tarda
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Fi tarda
20:30
20:30
20:30
18:00
20:30
20:30
18:00
20:30
20:30
18:00
20:30

16:00
16:00
16:00

20:30
20:30
18:00

