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XIV Jornades de Psicologia i Espiritualitat de la Fundació Vidal i Barraquer 

del 7 a l’11 de juliol 2014, tardes 

 

LA RECERCA ESPIRITUAL A PALPENTES.  

Dimensió Psicològica i Espiritual. Fonaments i pràctiques 
 
 

El curs pretén analitzar en què consisteix l'anomenada recerca espiritual, una recerca a les palpentes on sovint tot s’hi val si em 

reconforta una mica. La nostra recerca, és espiritual o és psicològica? L’objectiu del curs és identificar els elements antropològics i 

psicològics que es posen en joc, discernint la seva doble dimensió psicològica i/o espiritual. Es farà una revisió de les formes d'expressió 

col·lectiva que pren aquesta recerca en l'entorn de la societat global. El curs té una dimensió pràctica, oferint recursos pràctics per la 

interiorització, de cara a cultivar i orientar aquesta recerca vers uns majors camins d'autenticitat personal. El curs es realitza en 

col·laboració de la Delegació de Pastoral Universitària dins del marc de l’Escola d’Estiu de la Universitat Ramon Llull. 

 

 
Dilluns 7 juliol:  

En què consisteix l'experiència espiritual. Aproximació psicològica i espiritual a la recerca espiritual. 
 Dr. Jordi Font. Metge. Psiquiatra. Psicoterapeuta psicoanalista. Jesuïta. 
 

 Pràctica. Modes d’oració.  
 Dr. Llorenç Puig. Teòleg i Físic. Director de Cristianisme i Justícia. 
   
Dimarts 8 de juliol:  
 Com entrar en una dinàmica de diàleg interior? Podem viure una auto-espiritualitat?  

Dra. Mar Galceran. Pedagoga. Professora Blanquerna. Directora pedagògica ISCREB. Directora CCU. 
 

Pràctica. El silenciament interior.  
Montserrat Serra. Professora i formadora de Ioga reconeguda per l’KHYF i formadora de professors de Ioga de l’AEPY. 

   
Dimecres 9 de juliol:   
 Les religions i espiritualitat en un món global.  
 Dr. Joan-Andreu Rocha. Teòleg. Fenomenòleg de les religions. Professor Universitat  
 Gregoriana, Roma, 
 

 Pràctica. Introducció a la Meditació cristiana. 
 Dr. Marco Schorlemmer. Investigador en intel·ligència artificial i membre de la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana.  
   
Dijous 10 de juliol   
 El procés psicològic i l’itinerari espiritual. Un itinerari d’espiritualitat cristiana. 
 Francesc Grané. Director Màster d’Espiritualitat Transcultural. 
 
 Pràctica. La pregària del cor. 
 Aleix Bonfill. Coordinador Màster de Pal·liatius UAB i del Grup de Pregària del Cor. 
   
Divendres 11  juliol   

Els efectes de les pràctiques espirituals en el cos i la ment des de la biologia i la neurociència. 
 Dra. Ramon Maria Nogués. Catedràtic Neurociència.  
  
 Pràctica. Introducció a la contemplació. 
 Teresa Rofes. Pedagoga. Carmelita. 
   
Dies: de dilluns 7 a divendres 11 de juliol de  2014 
Hores: de 16h a 20:30h. 
Lloc: CCU. Carrer Villarroel, 81, baixos. Entre Consell de Cent i Diputació. 
Preu:  40 euros, inscripció abans del 13 de juny. 50 euros, inscripció posterior al 13 de juny.  
Inscripcions: reservar plaça al 93 434 00 01 o: docencia@fvb.cat.  
Pagament: presencialment o amb transferència bancària a nom: Fundació Vidal i Barraquer c/c 2100.0992.38.0200085643. Concepte: "Jornada de Psicologia i 
Espiritualitat " i nom de la persona que s’inscriu.  
S’expedirà Certificat d’Assistència. 


