
A qui s’adreça: Principalment als monjos i monges compro-
mesos en el diàleg interreligiós, però també a totes les perso-
nes que, sensibles a la saviesa universal, els pugui interessar. 

Professors: Ignasi Boada: Doctor en Filosofia i llicenciat en 
Ciències Polítiques. És professor a la Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la URL. Professor d’Hinduisme a l’ISCREB. 

Carles Marcet: Jesuïta i membre de l’equip del Centre 
d’Espiritualitat “Cova St. Ignasi” de Manresa. 

Maite Valls: Religiosa de Jesús-Maria. Llicenciada en 
Psicologia. Magisteri. Màster en Psicoteràpia Cognitiva, 
Constructivista i Sistèmica. Especialista en Orientació 
Educativa. Psicoterapeuta.  

Vicente Merlo: Doctor en Filosofia. Soci fundador de la "Socie-
tat d’Estudis Índics i  Orientals" així com de l’“Associació Tran-
spersonal Espanyola”. 

Temari: Bhagavad Gita: Ignasi Boada 

La meditació en el Cristianisme: Carles Marcet 

La meditació i la psicologia: Maite Valls 

Meditació en les religions d’Orient: Vicente Merlo. 

Allotjament: A l’Hostatgeria del Monestir, en habitacions 

individuals o dobles. En inscriure’s hom es compromet a 

respectar l’horari i l’ambient de silenci de l’Hostatgeria de 

Montserrat. 

Durada: Del dimarts, dia 1 de juliol, fins el dissabte, dia 5, a la 

tarda. 

Dimarts, dia 1: A les 10 h., rebuda i presentacions.   

A les 12.30, a les 15.15 i a les 16 h.: Conferències.  

Els altres dies les classes seran només als matins. 

Les tardes es podran dedicar al treball personal. 

L’horari preveu la possibilitat d’assistir als actes de culte de la 

Basílica de Montserrat 

Import del Curs: Matrícula i estada completa: 420 €.  
Posseïdors del Carnet d’Amics de Montserrat: 380 €. 

(Si el cost t’és excessiu parla’n en inscriure’t). 
 

PROGRAMA 
 

Dies 1-2: Bhagavad Gita:  Ignasi Boada    

La Bhagavad Gita és un dels llibres més representatius de 
l'hinduisme. Escrit en forma de diàleg, parteix de la lluita inter-
na que experimenta el guerrer Arjuna en comprendre que allò 
que ha de fer en la seva vida sembla que ja no tingui sentit. 
Krishna ajudarà el seu interlocutor a comprendre la seva reali-
tat i el sentit dels seus actes d'una nova manera. És un text 
que al llarg de la història ha estat comentat i meditat per nom-
broses figures clau de l'Índia, fins avui en dia. És, doncs, un 
text viu que segueix inspirant el pensament i la vida de perso-
nes que viuen la tradició més important de l'Índia. La Bhaga-
vad Gita és un fragment d'una obra molt més àmplia, 
el Mahabharata. 

Dia 3: Meditació en el Cristianisme: C. Marcet 

La vida interior (contemplació/meditació/pregària) de Jesús, 
com a font inspiradora de la nostra. Els trets essencials del 
cristianisme que també configuren una manera de contem-
plar/meditar/pregar. Algunes formes de medita-
ció/contemplació pròpies de l’espiritualitat ignasiana. 

Dia 4: La meditació i la psicologia: Maite Valls   

La Psicologia profunda està a la base de tota experiència 
humana. Marc teòric de la Psicologia Profunda: 1ª i 2ª tòpica 
de Freud. Aproximació a la realitat des de la Psicologia pro-
funda. Teoria de les relacions objectals. L'objecte intern men-
tal, Déu. Algunes formes de meditació en els temps actuals. 
Abordatge desde la Psicologia.  

Dia 5: La meditació en les religions d’Ori-ent: Vicente Mer-
lo. El ioga del coneixement (jñâna) i el ioga de la devoció 
(bhakti) a l’hinduisme. Budisme Zen i Budisme Tibetà. Atenció 
plena, Zazen i Tonglen. Saviesa i compassió. Temps de sínte-
si: Neohinduisme i Neobudisme. Vers un enfocament integral. 

 

 

Butlleta d’inscripció 

(Termini fins el 15 de juny de 2014) 

 

 

CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA 

 

Cognoms.............................................................. 

Nom..................................................................... 

Professió............................................................. 

Adreça................................................................. 

C. postal........................Població......................... 

............................................................................. 

Telèfon................................................................ 

A/e........................................................................ 

Nº carnet d’Amics de Montserrat...................... 

                                

 Signatura  

 

○ Adjunto un taló per l’import del curset. 

○ Faré una transferència bancària al  

   “Curs de Formació Interreligiosa” en el c. c.: 

    “La Caixa”, nº 2100-1025-59-0100354201 



 Trameteu aquesta butlleta a: 

 

 

 

 

 

DIÀLEG INTERRELIGIÓS MONÀSTIC 

 

IX CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA 

 

MONESTIR DE MONTSERRAT 

 

08199 – MONTSERRAT (Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

Gmna. Griselda Cos: tel. 619 152 140 

  griseldacosboada@gmail.com  

Cati Blavi: afluixalacorda@gmail.com  

Núria Rosell: nrosellreig@gmail.com   

 

 

Organitzat pel DIM 

(Diàleg Interreligiós Monàstic) 

i per 

l’ISCREB  

(Institut Superior de  

Ciències Religioses de Barcelona) 

 

  
 

www.dimiberic.org 
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