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IncripcionsRealització

Formació 
Escoles Agràries

Agroecologia i espiritualitat
Manresa, del 20 de maig al 15 de juny de 2022

Presentació i objectius

Professorat

Curs per reflexionar entorn dels valors espirituals de l’agroecologia i descobrir així l’oportunitat
d'evolucionar i transcendir des d'espais agraris naturals, harmònics, ètics, que posen la vida en el centre.

Una invitació a aturar-se, observar, meravellar-se, connectar amb els ritmes naturals i els sons del silenci. 
Obrir-nos a que la pràctica agrària sigui un eix vertebrador d’allò que ens fa créixer i ens omple la vida de 
sentit.

El curs va adreçat a les persones del món rural que vulguin prendre consciència dels valors espirituals 
vinculats al seu entorn agrari.

Xavier Melloni, jesuïta i antropòleg.
Teresa Guardans, doctora en Humanitats i autora de diverses obres sobre el silenci.
Anna Caixach, espiritualitat experiencial, vida no-dual, art com a vehicle espiritual.
Àngels Canadell, filòsofa i educadora.
Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor.

Lloc: Manresa, Fonollosa, 
Montserrat, Salelles i 
Castelltallat

Calendari: Divendres 
20 de maig i dimecres del 
25 de maig al 15 de juny

Horari: De 17.00 a 20.00 h 
i dimecres 1 de juny, de 
18.30 a 21.45 h

Durada: 15 h

Places: 20 alumnes

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Manresa,
telèfon 93 874 90 60, a/e ccagraria.manresa@gencat.cat

Coordinadora: Elena Sixto Figuls

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
S’ha de fer l'ingrés, un cop confirmada la plaça, abans de 
començar el curs, al número de compte 
ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant el nom i 
cognoms de l’alumne/a i el curs. 

Mascareta obligatòria i declaració responsable

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, 
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut 
pública per la COVID-19.

Hi col·labora:
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Programa

SESSIÓ 1, dv. 20 de maig
17.00 – 20.00 h DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM D’ESPIRITUALITAT? 

Claus d’una espiritualitat a l’escolta de la Terra.
Professor: Xavier Melloni
Lloc: Finca de Can Poc Oli, Escola Agrària, Manresa

SESSIÓ 2, dm. 25 de maig
17.00 – 20.00 h PER QUÈ EL SILENCI POT SER FONT DE SERENITAT I SAVIESA?

Paraula i silenci es complementen. Explorarem –d’una manera pràctica– les vies amb 
les que el silenci ens posa en comunió́ amb la realitat, amb la terra, amb la vida. 
Coneixerem alguns recursos aplicables a la vida quotidiana.
Professora: Teresa Guardans
Lloc: Can Feixas de Camps, Fonollosa

SESSIÓ 3, dm. 1 de juny
18.30 – 21.45 h UN TAST DE L'ETERNITAT DE LA NATURA

L'apropament experiencial no-dual té la capacitat de dissoldre la divisió subjecte-
objecte  i alliberar-nos de la sensació de separació inherent a la nostra percepció 
dualista habitual; revelant la unitat de la realitat i acompanyant-nos dolçament a aquell 
lloc en nosaltres inherentment en pau i u amb tot.
Professora: Anna Caixach
Lloc: Sant Pau Vell, Muntanya de Montserrat

SESSIÓ 4, dm. 8 de juny
17.00 – 20.00 h COSMOVISIÓ I FEINES DEL CAMP. RESPIRANT AL MATEIX RITME

Mirant a terra, mirant al cel. La gestualitat del pagès tradicional, un vincle viu. Un gest 
senzill que aporta la mesura justa del seu fer. Sanar la relació amb la terra per integrar 
novament els cicles i ritmes naturals, els processos mitjançant els quals la vida 
s’auto-organitza i es regenera.
Professora: Àngels Canadell
Lloc: Cal Quico, Celler Fargas-Fargas, Salelles

SESSIÓ 5, dm. 15 de juny
17.00 – 20.00 h EL SENTIT DE LA VIDA EN TEMPS D’INCERTESA

Reptes i oportunitats en un món embogit: entre la tecnocràcia global i el retorn a la vida 
i a la terra.
Professor: Jordi Pigem
Lloc: Casa Biosca de Castelltallat, Sant Mateu de Bages


