fundació vidal i barraquer

2ª edició del curs breu

De la Consciència de la

Mort

a la Consciència de

Vida
Has sentit, alguna vegada, la mort
a prop? Hi has pensat, en la teva
mort? A vegades la mort es fa
present en la vida de cadascú. Ho
fa de moltes maneres: a través
d’una malaltia, a través de la mort
del pare o la mare, del fill o la filla,
la parella, de l’amic més estimat,
d’una persona que era important
per a tu, a través d’un viatge, en
països on la mort és molt més
habitual i quotidiana. De cop descobreixes la mort. T’adones que
la vida no és per sempre, que té
un límit. Aquest descobriment et
pot afectar de moltes maneres. I
quan la mort apareix amb força en
la teva vida, tot es transforma. La
mort sempre et parla de vida. La
mort... et transforma la vida.
El curs consta de dues parts, una
teòrica i una pràctica, amb un
treball sobre la Consciència de la
mort i la Consciència de la vida.
Els estudiants que van cursar la
primera edició del curs tenen una
proposta de continuïtat.

TEMARI TEÒRIC
1. La consciència de la mort. La mort
es fa present en la meva vida.
2. El context social, cultural i mèdic
que construeix la negació de la mort.
3. Les pràctiques actuals i la desaparició de la mort.
4. Gratitud, reparació, comunitat:
vers la mentalització transcendent.
5. La mort obre a noves dimensions
de la vida.
6. Mort, transcendència i espiritualitats.
7. La mort transforma la meva vida.
HORARI
Dies: 7 dimarts: 30 d’abril - 7, 14, 21 i
28 de maig – 4 i 11 de juny, 2019
Horari: 18:30h a 21:30h
Curs presencial
MODALITAT DEL CURS
1ª part. 1
 8:30h a 20:15h.
Sessió de reflexió teòrica.
2ª part. 2
 0:30h a 21:30h.
Grups ‘CONSCIÈNCIA DE
VIDA’.
PREU. 300 € (hi ha ajuts per a persones amb dificultats econòmiques).

Informació i inscripcions:

Director del Curs

Dr. Francesc Grané

Grups ‘CONSCIÈNCIA DE VIDA’
La segona edició del curs obre la
possibilitat de continuïtat als alumnes que ja van cursar la 1ª edició a
través dels Grups ‘CONSCIÈNCIA
DE VIDA’. Els grups seran els mateixos
dies que el curs, de 16:30h a 18:00h.
(altres possibilitats per a persones amb
dificultats horàries).
Preu Grup CONSCIÈNCIA DE VIDA:
(només per alumnes que han cursat la
1ª edició del curs: 90 €
Professors del curs:
JOAN CARLES TRALLERO
FORT. Llicenciat en Medicina i
Cirurgia. Metge de família. Máster
en Cures Pal·liatives i Post-grau en
Acompanyament Espiritual. Membre
fundador i President de la Fundació
Paliaclínic i metge consultor de cures
pal.liatives a Suanity. Autor del llibre
Destellos de luz en el camino. Historias
de acompañamiento al final de la vida.
JORGE LUIS TIZÓN.
Dr. Medecina. Psiquiatra. Psicoanalista
de la SEP. Neuróleg. Professor
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de l’Institut Universitari de Salut
Mental Vidal i Barraquer, URL. Autor
entre d’altres de Apuntes para una
psicología basada en la relación;
La locura; Pérdida, pena, duelo;
Psicoanálisis, procesos de duelo y
psicosis.

PILAR MARINÉ.

Lc Psicologia Clínica. Especialista
en Psicoteràpia (EFPA). Màster en
Recerca Clínica en Medicina i en
Psicopatologia Clínica i Psicoteràpia
Psicoanalítica. Psicòloga del Servei
de Psiquiatria i Salut Mental, Hospital
S. Maria de Lleida. Psico-Oncòloga
de la Unitat de Medicina Oncològica,
Hematologia, Cures Pal.liatives i
Radioteràpia, Hospital Universitari
Arnau de Vilanova, Lleida
FRANCESC GRANÉ.
Doctor en Psicologia i Comunicació.
Llicenciat en Filosofía i Ciències de
l’Educació. Diplomat en Ciencies
Religioses, en Sociologia y en Teologia.
Investigador principal del Grup de
Recerca: Psicologia, Espiritualitat i
Religions: Psicopatología i Salut Mental.
Director del Màster d’Espiritualitat
Transcultural.

