INSCRIPCIONS I ATENCIÓ
INSTITUT TARRAGONÈS D’ANTROPOLOGIA
C/Fortuny, 23 (Cooperativa Obrera)
43001. Tarragona.
Tel./Fax.: 977.222326
itantropo@gmail.com
Dimecres de 18 a 20 hores
HORARI DEL CURS
Dimarts 17, Dimecres 18, dijous 19, dimecres 25,
dijous 26 d’abril de 2007
de 16:30 a 20:00 h.
LLOC DEL CURS
ORGANITZAT

Aula 009. Facultat Psicologia. Edifici central /
Sala de Psicomotricitat,
Facultat Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.
Campus Sescelades. Ctra. de Valls, s/n.
Sala d’Actes de la Cooperativa Obrera
C/Fortuny, 23. 1er. Tarragona

Preu inscripció*:
Estudiants: 45 euros
Socis ITA: 40 euros
Altres: 50 euros
+ Reconeixement de crèdits: +20 euros
(*) Oferim també la possibilitat de matricular tallers per
separat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la
secretaria de l’Institut Tarragonès d’Antropologia.

Es pot fer l’ingrés via bancària (portant el resguard al
ITA o el primer dia del curs):
La Caixa: 2100.0006.35.0200898007

•
•
•

Aquest curs compta amb el reconeixement de 2
crèdits de lliure elecció per la URV
Avaluació: 80% d’assistència i presentació d’un
treball
Es lliurarà certificat d’assistència

1 Manllevat a Jordi Moreno Leal.
Revista d’Etnologia de Catalunya (1994:4)

A càrrec de Mireia Darder, directora de l’Institut Gestalt de
Barcelona.
•
18’15 a 20 hores. (Sala Psicomotricitat)

Taller: Inconscient i psicomotricitat.

A càrrec de les dres. Inés Tomàs (psicoanalista) i Cori Camps
(especialista en psicomotricitat), coordinadores del Màster en
reeducació i teràpia psicomotriu.

Dijous, 26 d’abril
Lloc: Sala d’Actes de la Cooperativa Obrera
Jornada oberta al públic en general
•
16’30 a 18 hores. Conferència
A càrrec del dr. Ricardo Orozco, terapeuta floral i president de
Sedibac.
•
18’15 a 20 hores. Taller sobre integració terapèutica.
A càrrec de Neus Esmel, especialista en teràpies
bioenergètiques.

Reconeixement de crèdits +20 euros.

F NO
F NO

PROFESSIÓ:

E-MAIL:

CODI POSTAL:

CODI CARRERA:

NOM:

Les teràpies alternatives: les flors de Bach.

Inscripcions a l’ITA o bé fent-nos arribar la butlleta d’inscripcions i el justificant del pagament del curs (nº de compte de “La Caixa” : 2100. 0006.
35.0200898007 ). Per a més informació truca al telèfon de l’ITA 977222326 / o deixa’ns el teu nom i telèfon i nosaltres et trucarem.

L’univers de l’autoajuda

Quota d’ínscripció: Estudiants 45 euros / Socis ITA 40 euros / Altres 50 euros /

Lloc: Aula 009. Facultat Psicologia. Edifici central
•
16’30 a 18 hores. Conferència

Soci ITA.............................................................. F SI
Reconeixement de crèdits................................ F SI

Dimecres, 25 d’abril

FAX:

la hipnosi científica.

A càrrec del dr. Josep M. Sala, anestesista de l’Hospital Joan
XXIII.

TREBALL:

A càrrec de Gumdiça dasa Brahamachari, monjo Hare
Krishna.

A càrrec del dr. Josep M. Fericgla, director de la Societat
d’Etnopsicologia Aplicada i Estudis Cognitius.
•
18’15 a 20 hores. Taller d’ Hipnosi. Introducció general a

TELÈFON:

Taller d’espiritualitat i cuina vegetariana.

Els estats alterats de consciència i el neoxamanisme.

POBLACIÓ:

A càrrec del Dr. Joan Prat. Professor d’Antropologia a la
URV.
•
18’15 a 20 hores.

Lloc: Sala d’Actes de la Cooperativa Obrera
•
16’30 a 18 hores. Conferència.

ADREÇA:

La nebulosa misticoesotèrica.

Dijous, 19 d’abril

INSTITUCIÓ:

Lloc: Sala d’Actes de la Cooperativa Obrera
•
16’30 a 18 hores. Conferència.

Taller de Diafroteràpia.

A càrrec de Marta Borràs, diafroterapeuta.

ESTUDIS:

Dimarts, 17 d’abril

A càrrec de Mario Saban, professor de Pensament Hebreu a la
Fundació Universitat de Lleida.
•
18’15 a 20 hores. (Sala Psicomotricitat)

COGNOMS:

PROGRAMA

Les tradicions religioses misticoesotèriques: el cas de la
Kàbbala.

DNI:

Aquest cicle de conferències i tallers que hem
titulat L’àmbit difús del mistèric1 pretén abordar
un seguit de temes i tòpics, tradicions i camps
d’interès que moltes vegades hom ha relacionat
amb l’esoterisme, el misticisme i fins i tot amb
l’ocultisme.
Se’ns fa evident que no podem reduir la
complexitat d’aquest univers a un mer
“escapisme” i per això ens calen unes bases
sòlides que ens permetin conèixer i reflexionar
sobre aquestes noves propostes vinculades a la
tramitació dels desigs, angoixes i límits que com
a humans ens afecten.
Així, des de l’Institut Tarragonès d’Antropologia,
proposem endinsar-nos en aquestes teories i
praxis alternatives a través d’alguns dels seus
millors especialistes i professionals. L’objectiu és,
doncs, recórrer aquests camins tan fascinants
com desconeguts per l’acadèmia.

Lloc: Aula 009. Facultat Psicologia. Edifici central
•
16’30 a 18 hores. Conferència.

Tarragona del 17 al 26 d’abril de 2007. INSTITUT TARRAGONÈS D’ANTROPOLOGIA

L’ÀMBIT DIFÚS DEL MISTÈRIC

Dimecres, 18 d’abril

L’ÀMBIT DIFÚS DEL MISTÈRIC. CICLE DE CONFERÈNCIES

CICLE DE CONFERÈNCIES

Butlleta d'inscripció

|

