La força dels arbres
5,6 i 7 de maig de 2017

Coordinació: Josep Gordi
Preu: 200 euros
Inscripció: caespi.miracle@gmail.com
Nombre màxim d’inscrits: 25

Programa

Divendres 5 de maig
Obertura i recepció a par;r de les 19,30h
Sopar a les 20.45h
Presentació dels objec;us i programa del curs a les 21.45h
Dissabte 6 de maig
Contemplació de la sor;da del sol.
Esmorzar a les 9 h
Els arbres a la Bíblia, Ramon Ribera. De 9.45 a 10.45h
El simbolisme dels arbres, Josep Gordi . De 10.45 a 11.45h
Connectar amb els arbres, Josep Gordi. De les 12 a les 14h
Dinar a les 14h i Descans ﬁns les 16 h
Tenir cura de l’espai forestal, Francesc Còrdoba. De 16 a 19h
Contemplació de la posta del sol
La comprensió holís;ca del funcionament de l’arbre, Francesc Còrdoba. De 19.30 a 20.30h
Sopar a les 20,45h.
L’imaginari dels arbres a la vora del foc, F. Còrdoba, Maria Mercè Bruguera i J. Gordi. De les 22 a les 23h
Diumenge 7 de maig
Contemplació de la sor;da del sol.
Esmorzar a les 9 h
Viure el bosc, Josep Gordi. De les 10 a les 12 h.
De les 12 a les 13 Eucaris;a o temps lliure
Entendre i viure els arbres a par;r de la literatura, Maria Mercè Bruguera. De les 13 a les 14h.
Dinar a les 14 h.
Entendre i viure els arbres a par;r de la literatura, Maria Mercè Bruguera. De les 16 a les 17h.
Valoració i comiat a les 17h.

Natura i espiritualitat
La força dels arbres
5,6 i 7 de maig de 2017
Introducció
Els arbres, i els vegetals en conjunt, són força presents en els textos bíblics i en
molts altres llibres sagrats. En ocasions són simplement una fita, en altres casos el
seu creixement i fructificació són la base d’una paràbola i, a vegades, són un símbol
de gran transcendència, com l’arbre de la creu o l’arbre de la vida. La vivència
plena dels arbres és quelcom que es remunta a l’inici del temps. Aprofundir en el
coneixement dels seus múltiples significats pot ser una via de connexió amb la
Natura i amb el misteri que atresora, bé sigui a partir de la senzillesa dels seus
cicles vitals o simplement enlairant la mirada per admirar el seu cimal. El curs que
us oferim vol ser un espai d’apropament als valors simbòlics dels arbres, una
descoberta de les formes que tenim de relacionar-nos amb ells a partir de
l’observació, la contemplació i la vivència íntima, en el marc incomparable del
paisatge agroforestal que envolta el santuari del Miracle.
Coordinació: Josep Gordi
Preu: 200 euros
Inscripció: caespi.miracle@gmail.com
Nombre màxim d’inscrits: 25
Programa
Divendres 5 de maig
Obertura i recepció -17,30h
Sopar a les 20.45h
Presentació dels participants i dels objectius i programa del curs a les 21.45h
Descans a les 23h
Dissabte 6 de maig
Contemplació de la sortida del sol, cap a les 6.40
Esmorzar a les 9 h
Els arbres a la Bíblia, a càrrec de Ramon Ribera. De les 9.45 a les 10.45h
El simbolisme dels arbres, a càrrec de Josep Gordi . De les 10.45 a les 11.45h

Connectar amb els arbres, a càrrec de Josep Gordi. De les 12 a les 14h
(Aquesta activitat es farà en un dels espais forestals del voltant del
Santuari).
Dinar a les 14h
Descans fins les 16 h
Tenir cura de l’espai forestal, a càrrec de Francesc Còrdoba. De les 16 a les
19h
(Aquesta activitat es farà en un dels fragments forestals dels voltants del
Santuari).
La comprensió holística del funcionament de l’arbre, a càrrec de Francesc
Còrdoba. De les 19.30 a les 20.30h
Sopar a les 20,45h.
L’imaginari dels arbres a la vora del foc, a càrrec de Francesc Còrdoba,
Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi. De les 22 a les 23h
Diumenge 7 de maig
Contemplació de la sortida del sol, cap a les 6,40
Esmorzar a les 9 h
Viure el bosc, a càrrec de Josep Gordi. De les 10 a les 12 h.
(Aquesta activitat es farà en un dels espais forestals del voltant del
Santuari).
De les 12 a les 13 Eucaristia o temps lliure
Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, a càrrec de Maria Mercè
Bruguera. De les 13 a les 14h.
Dinar a les 14 h.
Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, a càrrec de Maria Mercè
Bruguera. De les 16 a les 17h.
(Aquesta activitat es farà en un dels espais forestals del voltant del
Santuari).
Valoració i comiat a les 17h.

