Viure els Significats i Valors Espirituals
de la Natura a la Tardor
6a Edició
Codi: 214043
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 3.00
Idioma: Català
Data d'inici: 12/11/2021
Data darrera sessió presencial: 14/11/2021
Data de finalització: 14/11/2021
Horari: Del 12 al 14 de novembre, de les 16 h del divendres fins a les 18 h del diumenge. Nota: En el cas que no es pogués efectuar
la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs s'ajornaria fins que es pogués realitzar.
Lloc de realització: Casa d'Espiritualitat del Santuari del Miracle
Places: 10

Preus i descomptes
Preu: 445 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
422,75€ (150 € preinscripció + 272,75 € Matrícula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
422,75€ (150 € preinscripció + 272,75 € Matrícula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € 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).
378,25€ (150 € preinscripció + 228,25 € Matrícula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
400,50€ (150 € preinscripció + 250,50 € Matrícula)

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/10/2021

Hora
16:00

Lloc
Facultat de Lletres. Sala de Juntes.

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 al Miracle.

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.

Objectius
En relació amb els significats 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.
Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s’hi.
Avaluar l’impacte que aquests valors tenen en les persones.

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.

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
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Tardor (Del 12 al 14 de
novembre)
Divendres 12 (Contemplació de la posta de sol)
15:30-16:00 Arribada i assignació d’habitacions?
16:00-16:45 Benvinguda al Miracle i passejada pels llocs sants
16:45-17:45 Presentació dels alumnes i del programa del cap de setmana
17:45-18:45 «La tardor i els seus símbols»
19:30-20:45 «Què són els valors?»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Acord sobre les pautes del cap de setmana

Dissabte 13 (Contemplació de la sortida i la posta de sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-10:45
«Els SVEN en les tradicions indígenes. Una visió mundial»
10:45-11:45 «Els SVEN en la tradició taoista»
11:45-13:45 Taller «El cel i la terra a la tardor»
14:00 Dinar
15:00-16:00 Descans
16:00-18:00 «La veu dels poetes a la tardor»
18:00-19:00 «Els SVEN en les tradicions indígenes amazòniques»
19:45-20:45 «Com integrar els valors a les organitzacions?»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Compartir vivències sobrela natura i l’espiritualitat a la vora del foc

Diumenge 14 (Contemplació de la sortida del sol)

7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-11:45 «Terra, anima mundi, gaia: la terra és viva?»
12:45-13:45 «Cap a on anem? El conflicte entre la tecnocràcia i la vida»
14:00 Dinar
15:00-15:30 Recollida de les habitacions
16:00 Síntesi final i comiat

Titulació
Curs d'Especialització en Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Tardor per la Fundació UdG: Innovació i
Formació

Sistema avaluació
Cal assistir al 100% de les sessions.

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
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.

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.

Coordinació
Professorat
Marta Aymerich
Llicenciada en periodisme, estudia de música al Conservatori i al Liceu de Barcelona, i es forma en música clàssica hindustani i
cant dhrupad. Rep formacions en Feng Shui, Geobiologia, Astrologia terapèutica, Naturopatia i Bioacústica. Al 2013 obra a Barcelona
la Sala Armónia, on fa teràpies bioenergètiques i concerts harmonitzants.

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.

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).

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.

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

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Facultat de Lletres

Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Tardor
Inici curs: 12/11/2021
Data darrera sessió presencial: 14/11/2021
Fi curs: 14/11/2021
Data tancament acta avaluació: 30/11/2021

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/10/2021

Hora
16:00

Lloc
Facultat de Lletres. Sala de Juntes.

Calendari
Data
8/10/2021
12/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
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Lloc
Sessió Inaugural. de
18.30 a 20 h

Inici matí

Fi matí

09:30
09:00

14:00
13:00

Inici tarda
18:30

Fi tarda
20:00

16:00
16:00
16:00

20:30
20:30
18:00

