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Preus i descomptes
Preu: 2.400 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
2.280€ (480 € Preinscripció + 1.800 € Matricula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
2.280€ (480 € Preinscripció + 1.800 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de

l’empresa).
2.040€ (480 € Preinscripció + 1.560 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
2.160€ (480 € Preinscripció + 1.680 € Matricula)

Raons per fer el curs
Raons per fer el curs
En acabar el curs tindràs capacitat per:
Assessorar les empreses de la restauració o de la indústria alimentària a l’hora d’elaborar menjars de les diverses
tradicions i conviccions del país.
Elaborar productes culinaris per a petites o grans col·lectivitats, tenint present la diversitat religiosa i de conviccions dels
clients potencials en residències, hospitals, escoles, hotels, etc.
Crear productes innovadors tenint en compte la diversitat i obrir nous mercats a les empreses alimentàries del país.
Gestionar equips de treball amb persones de cosmovisions molt diverses, aprofitant la riquesa de la diversitat religiosa i
de conviccions.

Presentació
Presentació
Tot i que actualment ningú no posa en dubte que la diversitat de costums i hàbits gastronòmics o culinaris que practiquem els éssers
humans depèn, en bona part, de les tradicions culturals i de les condicions històriques de supervivència que ha suportat cada nació,
ètnia, tribu o clan, no és habitual que, a l’hora de regular les pràctiques dietètiques, de prohibir o fomentar el consum de certs articles
alimentaris i de contribuir a la salut personal i col·lectiva, es doni a les religions i a les conviccions no religioses de persones i
col·lectius la importància que es mereixen.
Els aliments, essent com són indissociables de la vida i de la mort, constitueixen una dada fonamental i misteriosa de la humanitat.
Arreu del planeta, des de fa milers d’anys, religió, cultura i alimentació van íntimament lligades. L’àpat no tan sols té sovint un valor
de ritus familiar o social, sinó que la majoria de tradicions religioses prescriuen què convé consumir i, de vegades, fins i tot, com
s’han de preparar els aliments. No mengem qualsevol cosa i de qualsevol manera, i la tria dels aliments depèn en gran mesura del
medi sociocultural.
Moltes tradicions de l’antiguitat atribuïen un caràcter sagrat als aliments. Es consideraven un do de les divinitats, a les quals convenia
expressar reconeixement mitjançant pregàries i ofrenes. Els aliments també tenen una dimensió simbòlica i sagrada en la mesura que
es confereix a determinats aliments —oferts, sacrificats o beneïts— el poder d’establir un lligam entre l’humà i el diví.
Prohibicions alimentàries i aliments celestials, dejunis col·lectius i àpats de festa, «restaurants del cor» i ascesi personal situen
l’aliment en la frontissa entre el sagrat i el profà; els aliments marquen una identitat i permeten una comunió. No és veritat que a totes
les latituds els aliments són allò que ens lliga als altres i ens fa créixer?
En la mesura que els aliments són alhora indispensables per a l’existència de tot ésser i destructors de vides animals i vegetals,
constitueixen una dada fonamental i alhora misteriosa de la humanitat. L’alimentació és un fet social molt determinat pel medi
cultural: ho demostra la gran varietat de tradicions culinàries i de normes de vida en matèria alimentària. Pels lligams que teixeix entre
l’humà i el diví, els aliments també estan revestits d’una dimensió simbòlica i sagrada, comparable a la pregària, al cant o a la dansa.
Partint d’aquesta base, no és sorprenent que les diverses tradicions culturals i religioses estableixin normes sobre allò que convé o no
convé menjar i concedeixin una dimensió espiritual a determinats aliments i a l’abstinència periòdica.
En aquest postgrau presentem les religions i conviccions més representatives del nostre país i, en general, del món sencer, i mostrem
com estableixen algun tipus de prescripció relativa al que és recomanable i al que és perniciós per al cos (salut/malaltia) i per a
l’ànima o esperit (harmònic / no harmònic). Es descriuen els costums i les prescripcions alimentàries més comunes o freqüents i se

subratlla el fet que les indústries del sector alimentari poden valer-se d’aquest tipus de condicionament i circumstància i veure’l com
una oportunitat per ampliar el seu mercat i els seus marges de benefici, adaptant-se de manera creativa i raonable a les necessitats
d’aquest mercat emergent de diversitat i elaborant productes que s’adaptin a les necessitats de cada tradició religiosa i conviccional.
Així, es combinen positivament el servei a la diversitat i la prosperitat econòmica.

Objectius
Proporcionar informació de qualitat sobre alimentació i diversitat cultural, religiosa i conviccional, i coneixement dels criteris
de gestió de la diversitat alimentària.
Preparar, assessorar i capacitar professionals per desenvolupar iniciatives de normalització de la diversitat alimentària en
empreses, escoles, ajuntaments, organitzacions i col·lectius interessats a conèixer models de gestió en temes de diversitat
alimentària.
Presentar la diversitat cultural des del punt de vista gastronòmic, de les lleis alimentàries de les tradicions religioses i de les
diverses pràctiques culturals: vegetarianisme, veganisme, crudiveganisme, paleodieta, etc.
Augmentar la consciència de diversitat i la relació entre els líders dels equips i els empleats per millorar la cohesió i la rendició
de comptes en el lloc de treball a les empreses alimentàries. L’objectiu d’aquesta formació és també millorar la cohesió i el
rendiment en el lloc de treball i facilitar el funcionament òptim d’una cultura creativa a l’empresa. Es basa en el fet que
l’harmonia i el consens que és capaç d’incloure les diferències són més profunds i sòlids del que ho seria la seva ignorància i
rebuig. S’obtindran els beneficis de la intel·ligència col·lectiva per resoldre problemes empresarials difícils i reals. Cultivar el
repertori cultural també amplia proporcionalment l’abast cognitiu, augmenta la capacitat d’adaptació, la motivació i la
capacitat de recuperació. Així es pot desenvolupar un valor afegit clau en el món d’avui, ràpid i hiperconnectat.
Facilitar el funcionament òptim d’una cultura apreciativa i generativa a l’empresa (es basa, de nou, en el fet que l’harmonia i
el consens que inclou les diferències és més profund i més durador que el que no les inclou). En aquest sentit, afavorir que les
empreses puguin gestionar la diversitat com una manera d’afavorir la creativitat, la innovació i la generació de noves
propostes i iniciatives en un marc de comunicació plena i treball en equip.

Sortides professionals
El postgrau afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, com també la millora professional, en diferents àmbits com els següents:
Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la convivència, la salut i
la nutrició.
Indústries del sector alimentari.
Empreses i centres de restauració col·lectiva (com ara geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).

A qui s' adreça
A professionals i estudiants de l’àmbit de l’alimentació i la nutrició que estiguin interessats a ampliar els seus coneixements i
habilitats.
A persones interessades a capacitar-se per desenvolupar tasques en empreses alimentàries, turístiques o del sector serveis.
A professionals i estudiants de l’àmbit de l’empresa interessats a saber com es pot gestionar la diversitat per millorar
la cohesió, la motivació, la innovació i la creativitat dels equips.

Requisits d'admisió
Per poder obtenir el Diploma de Postgrau en Diversitat Alimentària: Cultures i Conviccions per la Universitat de Girona, cal tenir una
titulació universitària prèvia.
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.

Pla d'estudis
Cultura, empresa i diversitat alimentària
La cuina i les diferents dietes: part de la cultura d’una societat. La cuina tradicional, portadora d’una identitat cultural que les

societats valoren cada vegada més, patrimoni cultural immaterial. La llista de patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. La
necessitat de mantenir un patrimoni cultural que s’expressa en la cuina i, alhora, de respectar la diversitat d’aquest patrimoni present
en la nostra societat. La importància del paper de les empreses que elaboren àpats per a col·lectius, menjars preparats, etc. La relació
entre el temps i l’espai, les cultures, l’alimentació i la nutrició.
Mostra de la relació entre la gestió de la diversitat alimentària i el seu valor afegit i la integració de la diversitat en el procés productiu
i d’innovació creativa i en la comunicació interna i externa de l’empresa. Visualització dels avantatges que això pot generar per a
l’empresa, per al producte i per als clients. Valor del cultiu de la qualitat humana i de la seva integració en les seves diverses formes
dins l’empresa i els seus beneficis per millorar les relacions interpersonals, la creativitat i la productivitat.

Diversitat religiosa i conviccional
Fet religiós i conviccional, marc legal, descripció sociològica de la diversitat i les religions, prejudicis i estereotips, cultura del diàleg,
creences fonamentals, significat i símbol del menjar i beure en les tradicions, identitats i comunió. Marc legal internacional, europeu,
estatal i català. La diversitat religiosa i conviccional: patrimoni comú de la humanitat, però també dret humà, civil i polític (art. 18 de
la Declaració Universals dels Drets humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics), que suposa, entre d’altres, respectar
l’observança i la pràctica de la religió, especialment els costums relacionats amb les normes dietètiques (observació general 22 del
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides).
Presentació de les creences i les pràctiques fonamentals de les diverses tradicions religioses presents en el nostre entorn: judaisme
(conservador, liberal, progressista, hassidista); cristianisme (catòlic en diverses expressions, ortodox en diverses expressions,
evangèlic en diverses expressions); islam (sunnita, xiïta, sufí, magrebí, àrab, asiàtic, subsaharià); nous moviments religiosos cristians
(testimonis de Jehovà, mormons); hinduisme (hinduisme advaita, xivaisme i vixnuisme); budisme (sobretot tibetà i zen); sikhisme;
tradicions xineses; Fe bahá’í; noves formes d’espiritualitat.

Diversitat de tradicions alimentàries
Les tradicions alimentàries vinculades a les diverses tradicions religioses. Normes religioses imperatives. El menjar halal (musulmà) o
caixer (jueu). Regles religioses orientatives. Tradicions culinàries com la hindú, la sikh o la budista. Diversitat alimentària
intrareligiosa: algunes tradicions i costums (per exemple, la tradició adventista vegetariana, diverses tradicions vinculades a formes
culturals de viure una religió, etc.), però també tendències innovadores dins de les tradicions religioses, com ara l’ecocaixer amb
responsabilitat social. Altres opcions amb vincles amb el cultiu d’una o altra forma d’espiritualitat.

Tradicions culinàries de les creences i conviccions
Cuines de les diverses tradicions religioses i espirituals i les seves opcions o tendències nutricionals segons les creences. La relació
entre l’alimentació, el cultiu espiritual i la salut en cadascuna de les diverses tradicions. Història i transmissió de les tradicions
culinàries, particularitats culturals, relació amb l’entorn, valors propis de cada tradició culinària, austeritat i solidaritat.
Recomanacions a l’hora d’organitzar actes de caràcter cultural o lúdic (reunions, festes, congressos, etc.) per oferir solucions que
permetin acollir i atendre la majoria de la ciutadania des de la consideració de les seves singularitats col·lectives alimentàries.
Presentació de bones pràctiques i de recursos específics per a un aprenentatge continuat i actualitzat en el futur.
Descripció de la situació actual d’aquesta diversitat: grups alimentaris predominants a Catalunya, prescripcions religioses i opcions
culturals que hi conviuen (principalment cuina halal, cuina caixer, cuina hindú —sobretot aiurvèdica—, cuina budista, cuina sikh, cuina
vegetariana adventista, etc.). Presentació d’exemples d’ofertes de menú diari a les cuines escolars, hospitalàries, d’hotels, d’empresa
i de càterings, tot observant com incorporen la diversitat alimentària. Disseny dels espais i utensilis de cuina en algunes tradicions.
Significat i valor de la festa i la celebració; les principals festes religioses i conviccionals; principals àpats, plats i receptes de les
festes més destacades de les tradicions religioses; l’art de l’«etiqueta»: el comportament recomanat als convidats en una festivitat
religiosa. Les festes religioses i les oportunitats de mercat.

Nutrició, salut i diversitat alimentària
Conceptes fonamentals: alimentació equilibrada, guies alimentàries basades en els aliments (GABAs)
El binomi salut-alimentació, problemes nutricionals més freqüents en població immigrant.
Alimentació, migració i cultura- el fenomen de l'aculturació, transició nutricional.
Factors socioculturals: estructura familiar, comunicació i religió.

Diversitat cultural i alimentació: ingredients, plats i patrons culinaris en diferents regions del món, destacant els aspectes
nutricionals.
Globalització i el seu impacte en l'alimentació: tendències en l'oferta d'aliments ètnics i alimentació de mestissatge.

Treball final de postgrau
Pel treball final de postgrau es tindrà en compte:
Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la
progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració
la farà el tutor del treball.
Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per
garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El tutor del treball i els membres de la Comissió
d’Avaluació emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a l’equip docent del postgrau.
Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del
treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’una comissió d’avaluació.

Titulació
Diploma de Postgrau en Diversitat Alimentària: Cultures i Conviccions per la Universitat de Girona*
* No inclou la taxa d'expedició del títol de 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
La metodologia del curs és integrativa. Inclourà la transmissió de coneixements i l’orientació per descobrir les seves fonts de
generació i d’actualització. La teoria i la praxi es combinaran mitjançant presentacions de bones pràctiques i també mitjançant
pràctiques en diversos restaurants i empreses de l’àmbit alimentari vinculats a tradicions religioses: en empreses alimentàries, de
restauració, d’hoteleria o d’altres àmbits compromeses o interessades en l’atenció a la diversitat religiosa i conviccional (per
confirmar), i també a les instal•lacions de l’Escola d’Hosteleria Vedruna Gràcia. Es combinaran de manera especial, segons les
assignatures i els moments, l’aprenentatge per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en competències.

Sistema avaluació
– Assistència presencial obligatòria al 80 % de les classes.
– Treball final de postgrau, en què es tindran en compte:
1. Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la
progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà
el tutor del treball.
2. Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir
la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El tutor del treball i els membres de la Comissió d’Avaluació
emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a l’equip docent del postgrau.
3. Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del
treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’una comissió d’avaluació.

Finançament
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
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Francesc Torradeflot
Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, llicenciat en Història de les Religions per la Universitat Catòlica de
Lovaina i en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser codirector de programa, juntament amb Raimon Panikkar,
del IV Parlament de les Religions del Món, celebrat a Barcelona. Coordina la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós i la
Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes. És professor de la Universitat de la Mística (Ávila), professor i
investigador del Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa i director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i
Interconviccional. Ha publicat diversos llibres i articles sobre diàleg interreligiós, diversitat religiosa, mediació interreligiosa i la
importància de l’espiritualitat per a la cultura del diàleg.

Coordinació
Joan Antoni Hueso Hurtado
Llicenciat en Psicopedagogia i mestre amb especialitat en ciències socials. Actualment dirigeix l’Escola Superior
d'Hostaleria Vedruna Gràcia Barcelona.

Elisabeth Lheure

Estudià Dret Públic a la Universitat París V i d’Orleans (França) i el postgrau de Ciències Polítiques a París (preparation Cadre
d’Orient). Des del 1999 col·labora en diferents projectes de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional. Va
representar aquesta associació a les Iniciatives de les Religions Unides (IRU), quan era secretària del comitè executiu de les IRU
Europa i membre del Consell Global de les IRU Internacional, amb seu a San Francisco. És membre de l’Assemblea Espiritual
Bahá’í de Barcelona.

Professorat
Sergio Arévalo
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural per la
Universitat Ramon Llull i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Coordina l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós i Interconviccional Jove i La Nit de les Religions a Barcelona.

Jose Manuel Bobadilla
Graduat en Sociologia amb menció en Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Universitari en Diàleg Interreligiós,
Ecumènic i Cultural a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Membre de l’equip d’investigació de l’Associació
Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa en Epistemologia Axiològica i en l’estudi de la qualitat humana i de la qualitat humana
profunda. Cap de programa del projecte sobre diversitat religiosa, cultural i conviccional als Centres Penitenciaris de Catalunya.

Jorge Burdman Rozembaum
Professor de Talmud i Torà i educador de cultura hebrea de la Comunitat Israelita de Barcelona.

Montse Castellà Olivé
Instructora de meditació, traductora i editora de textos budistes. Membre de Marpa Term, grup de recerca de la Universitat Autònoma
de Barcelona dedicat a la traducció i la transferència cultural del budisme tibetà. Fundadora i expresidenta de la Coordinadora
Catalana d’Entitats Budistes, i actualment presidenta de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional.
Cofundadora de l’associació Sakyadhita Spain, que promou la visió i l’experiència de les dones budistes, així com de l’entitat Plecs
Budistes Edicions, dedicada al budisme compromès.

Joaquim Cervera
Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, diplomat en Sociologia per l’Institut Catòlic de París, llicenciat en
Sociologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Va ser professor de Sociologia i Sociologia de la Religió a la Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon Llull i al Centre Teològic Salesià Martí Codolar.

Noureddine Jalloul Ratbi
Cicle de grau superior de Direcció de Cuina (Costa de Azahar, Grao, Castellón). Ajudant de cuina a ABaC By Jordi Cruz (Barcelona,
2017), cuiner al restaurant L’Antic Molí (Ulldecona, 2016-2018) i a Lo Paseo (Ulldecona, 2019), i segon de cuina a l’Hotel
Corona**** (Tortosa). Expert en cuina halal reconegut pel Consell Islàmic i Cultural de Catalunya.

Elisabeth Lheure
Estudià Dret Públic a la Universitat París V i d’Orleans (França) i el postgrau de Ciències Polítiques a París (preparation Cadre
d’Orient). Des del 1999 col·labora en diferents projectes de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional. Va
representar aquesta associació a les Iniciatives de les Religions Unides (IRU), quan era secretària del comitè executiu de les IRU
Europa i membre del Consell Global de les IRU Internacional, amb seu a San Francisco. És membre de l’Assemblea Espiritual
Bahá’í de Barcelona.

Fabián Ezequiel López (Dvarka Das)
Llicenciat en Estudis Orientals i expert en hinduisme-ioga per la Universitat del Salvador (Buenos Aires). Docent a la Universitat del
Salvador (2003-2004) i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona des del 2010. Copresident de l’Associació
Internacional per a la Consciència de Krixna a Barcelona.

Marta Matarín Francisco

Diplomada en Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques. Ha treballat a Madrid, València i Barcelona, en àrees de comerç
internacional, i ha estat responsable de recursos humans d’una empresa nord-americana en la seva delegació a Europa. És professora
de meditació raja-ioga al centre Brahma Kumaris de Barcelona, del qual és coordinadora. També és membre de l’equip de
coordinació de Brahma Kumaris a Espanya. Ha impartit cursos i seminaris en diverses empreses, organitzacions i entitats, i sessions
de meditació, cursos de pensament positiu i cursos residencials a interns i professionals dels centres penitenciaris catalans. Ha fet
conferències, seminaris i cursos i ha participat en diferents taules rodones sobre pau, drets humans, dones, espiritualitat, etc. en
diverses ciutats espanyoles, així com a Ginebra, Londres i Nova York i en països com Costa Rica, el Salvador, Guatemala i Panamà.

Josep Morell Cebrián
Membre del Comitè d’Enllaç amb els Hospitals dels Testimonis de Jehovà des de fa divuit anys.

Belén Moreno
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i màster en Valoració Dany Corporal i Peritatge Mèdic
de la Universitat de Barcelona. Treballa als serveis assistencials d’MC Mutual a Mollet des de l’abril del 2007 i com a metge de
família al Centre Mèdic Jaume I. És experta en medicina esportiva. Membre destacada de la comunitat cristianoortodoxa sèrbia, en la
qual ha desenvolupat la visió de les relacions entre la salut i la vida espiritual i una pràctica i experiència al seu interior com a cuinera
tradicional.

Joy Ngo de la Cruz
Nutricionista en salut pública i dietista. Master of Public Health – MPH, especialització en International Health and Program
Management de la Boston University School of Public Health. Bachelor of Science degree program in Dietetics per la University of
Georgia. És investigadora de la Fundación para la Investigación Nutricional (Nutrition Research Foundation) i representant d'educació
i ensenyament de la ONG Nutrición Sin Fronteras.

Sandra Patrone
Màster en Salut Pública, xef de cuina vegana, propietària del restaurant Beagle Vegano a Sabadell i membre de l’Església Adventista.

Jaime Pera López
De tradició hindú vixnuista i membre de l’Associació Internacional per a la Consciència de Krixna. Cuiner i expert en els textos
sagrats dels Vedes. Actualment imparteix classes de filosofia en formacions de ioga i aiurveda a Barcelona. Des de fa 25 anys
imparteix cursos de cuina vegetariana i vegana a Barcelona, Madrid i altres províncies d’Espanya (Saragossa, Lleida, Girona,
Palència, Alacant). També ha estat responsable de la cuina en grans esdeveniments, com el Congrés de Ioga Europeu a Bèlgica o el
Congrés de Ioga Ibèric a Madrid.

Said Ratbi
Director general de Halal Food & Quality.

Ngawang Topgyal
President de la Comunitat Tibetana de Catalunya, cuiner i propietari d’una cadena de restaurants tibetans.

Francesc Torradeflot
Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, llicenciat en Història de les Religions per la Universitat Catòlica de
Lovaina i en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser codirector de programa, juntament amb Raimon Panikkar,
del IV Parlament de les Religions del Món, celebrat a Barcelona. Coordina la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós i la
Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes. És professor de la Universitat de la Mística (Ávila), professor i
investigador del Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa i director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i
Interconviccional. Ha publicat diversos llibres i articles sobre diàleg interreligiós, diversitat religiosa, mediació interreligiosa i la
importància de l’espiritualitat per a la cultura del diàleg.

Ayako Zushi
Llicenciada en Art Dramàtic i Dansa a l’institut de la companyia del teatre Shiki de Tòquio. Resideix a Barcelona des del 1990, on es

va especialitzar en taitxí, txikung, consciència corporal, màscara neutra - pedagogia de la situació, ioga i altres tècniques corporals.
Des de l’any 1998 és professora de consciència corporal i moviment, taitxí i txikung. Des del 2014 és sòcia fundadora i docent de
Vinyana, associació d’acompanyament en el procés de morir. També acompanya persones malaltes en el seu procés de recuperació.
És experta i fa cursos de cuina budista japonesa i la seva relació amb el cultiu de l’espiritualitat del cos.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional

Escola Superior d'Hostaleria Vedruna Gràcia Barcelona

Diversitat Alimentària: Cultures i Conviccions
Inici curs: 15/10/2021
Data darrera sessió presencial: 04/06/2022
Fi curs: 04/06/2022
Data tancament acta avaluació: 17/06/2022

Calendari
Data
15/10/2021
16/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
23/10/2021
4/11/2021
5/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
13/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
20/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
27/11/2021
2/12/2021
3/12/2021
4/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
13/1/2022
14/1/2022
15/1/2022
20/1/2022
21/1/2022
27/1/2022
28/1/2022
29/1/2022
11/2/2022
12/2/2022
17/2/2022
18/2/2022
24/2/2022
25/2/2022
26/2/2022
3/3/2022
4/3/2022
10/3/2022
11/3/2022
12/3/2022
17/3/2022
18/3/2022
24/3/2022
25/3/2022

Lloc

Inici matí

Fi matí

10:00

13:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00
10:00

10:00

10:00

Inici tarda
17:00

Fi tarda
21:00

17:00
17:00

21:00
21:00

17:00
17:00
17:00
17:00

21:00
21:00
21:00
21:00

17:00
17:00

21:00
21:00

17:00
17:00

21:00
21:00

17:00
17:00

20:00
20:00

17:00
17:00
17:00
17:00

20:00
20:00
20:00
20:00

17:00
17:00
17:00
17:00

20:00
20:00
20:00
20:00

17:00

20:00

17:00
17:00
17:00
17:00

20:00
20:00
20:00
20:00

17:00
17:00
17:00
17:00

20:00
20:00
20:00
20:00

17:00
17:00
17:00
17:00

20:00
20:00
20:00
20:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00
14:00

14:00

14:00

26/3/2022
21/4/2022
22/4/2022
28/4/2022
29/4/2022
5/5/2022
6/5/2022
12/5/2022
13/5/2022
19/5/2022
20/5/2022
26/5/2022
27/5/2022
2/6/2022
3/6/2022
4/6/2022
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10:00

13:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

10:00

13:00

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

