1

RETIR MINDFU
M
ULNESS AMB JO
OEL I MICHELLEE LEVEY
UNA
A EXPERIÈN
NCIA ÚNICA
A I TRANSFO
ORMADORA
A A LA NATU
URA

9 a 11/12
2 d’octubre a Laa Bartra
a (Muntanyes dde Prade
es)
Incorp
porant un
na saviesaa més proffunda, claredat i eqquilibri
a les nostres viddes, relacio
ons i comunitats

AQ
QUI VA DIRIGIT
D
Aqueesta activittat va diriggida a perrsones que
e volen evvolucionar personalment i
desenvolupar el seu poten
ncial de traansformació
ó en temps de volatilittat, comple
exitat,
incerrtesa i ambiigüitat en els que cal uuna major consciència de la realitaat, i d’un mateix,
per p
poder donar les resposstes oportunnes i per generar millors maneres de fer i de ser.
Participar en aq
questa experiència peermetrà tam
mbé estar en
e contactee amb perssones
m conscieent i més hu
umà.
que vvolen ser prrotagonistes de la creaació d’un miillor futur, més

DA
ATES I HO
ORARIS
Opcció A
Inici:

Diven
ndres 9 d’occtubre a less 17:00
(S’ha d’arribar
d
entree 15:00 i 16:3
30 al lloc de l’e
esdevenimentt)

Finalitzaació: Dium
menge 11 d’ooctubre a le
es 18:00
Modalitat d’allo
otjament: Pensió comp
pleta

Opcció B (reco
omanada))
Inici:

Diven
ndres 9 d’occtubre a less 17:00
(S’ha d’arribar
d
entree 15:00 i 16:3
30 al lloc de l’e
esdevenimentt)

Finalitzaació: Dillun
ns 12 d’octuubre a les 18:00
(Recordatori: aquesst dilluns és dia festiu)

Modalitat d’allo
otjament: Pensió comp
pleta
A
Aquesta opciió B es realittzar si hi ha uun número de
d persones inscrites mínnim pel dia 12
1
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JO
OEL I MICHELLE LE
EVEY ‐ htttp://www.w
wisdomatw
work.com/
Aqueest retir esttarà conduit pel Dr. J oel Levey i per Miche
elle Levey ((els Leveys)), dos
pioneers mundiaals en el modern
m
"m
moviment mindfulness
m
s" i dues dde les prim
meres
perso
ones en el món
m occide
ental a introoduir l'atenció plena i la ciència coontemplativa en
granss organitzaacions (Goo
ogle, NASA
A o Unileve
er), universitats i en els mons de la
medicina, l'espo
ort, etc. L'èxxit del seu ttreball pion
ner ha oberrt el camí peer a molts altres
a
que h
han entrat posteriorment en aqueests àmbits de treball vitals
v
per al nostre món.
Els Leeveys han estudiat
e
i prracticat ambb els més re
emarcables mestres dee mindfulne
ess en
les sseves diferents tradicions: Jackk Kornfield, Joseph Goldstein,
G
SSharon Salzzberg,
Dipama, Munin
ndra, Goenkka, Thich N
Nhat Hanh,, Ruth Dennison, Robbert Hover, Rina
Sircaar, Stephen Levine, Jo
oanna Macyy. Entre le
es seves pu
ublicacions,, que han estat
tradu
uïdes a més de 10 idiomes, es t roben els bestsellers
b
"Wisdom aat work", "M
Mind‐
fitness" i el darrrer "Living in
n Balance", que recull tota
t
la seva
a saviesa acuumulada.
El No
ovembre de
d 2014 elss Leveys vaan estar pe
er primera vegada al nostre terrritori
participant en els
e Tallers In
nternacionaals de Competències Transformat
T
tives organitzats
Campus d’EExcel∙lència Internacioonal Catalun
nya Sud (CEICS), deixaant una pe
etjada
pel C
rellevvant fruit del
d seu carissma i saviessa. Posterio
orment, van
n venir aqueest maig paassat i
ara eens tornen a visitar en un format qque permettrà aprofund
dir en els seeus mestrattges.

EL C
CONTIGU
UT
Duraant aquestss 2‐3 dies es podrà ddesenvolupar i aprofu
undir en lees pràctique
es de
l'aten
nció plena, l’empatia i l’entrenam
ment mentaal amb un enfocament
e
t a l'enfortiment
de nosaltres maateixos com
m a líders innspiradors de
d les comu
unitats a le s que servim. Hi
haurà momentss especials per subm ergir‐se profundamen
nt en el "teerritori dollç del
silenci" i per exxperimentarr i explorar les dimenssions més subtils
s
de lees pràctiques de
dfulness i d’entrenam
d
ment mentaal necessàriies per acccedir i inteegrar una major
m
mind
savieesa, capacitaat de sorpre
esa, empatiia, creativitaat, autenticcitat i una cllara i inspiraadora
presèència a la viida, al trebaall i als altrees rols que tenim.
t
El rettir oferirà:









es
Meditacions guiade
Pràctiques i manere
es per aproffundir i inte
egrar aquesttes miradess contemplaatives
i mètodees en la nostra complexxa vida i tre
eball quotidians
Temps a la natura
Meditació matinal en
e movimennt
onscient
Caminarr i menjar co
Diàlegs conscients
c
i de reflexióó profunda
Temps per
p elaborarr el diari connscient o pe
er l’exploracció creativaa
Oportun
nitats per tro
obades caraa a cara amb els professsors

Tamb
bé es presttarà atenció
ó (especialm
ment al darrrer dia ‐ Opció
O
B) a eexplorar com els
“líderatges consscients” poden integraar profundaament el seu
u “treball innterior” a laa seva
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dinàm
mica d’acció
ó dins dels grups, orgaanitzacions i comunitats, apreciantt les manerres en
les q
què l'atenció
ó plena s’hii pot incorpporar, ja siggui com una
a característtica útil o com
c
a
una aplicació que
q s'utilitza de tant en tant pe
er alguns. També
T
es ppodrà comparar
aqueesta aproxim
mació amb les manerees més evollucionades en les què l'atenció plena i
l’entrenament mental pot
p
conveertir‐se en
n un sisttema ope ratiu real del
grup//organitzacció/comunittat que abraaça i inspiraa, virtualme
ent, cada intteracció i procés
a la vvida diària.
Els aprenentatgges:


Descobrir com els principis
p
dee l'atenció plena,
p
aplicada adequaadament, poden
p
ència, claredat, consid eració i em
mpatia
ajudar a augmentar la capacittat de presè
en tots els
e àmbits de la vida.



Saber, en lloc de se
entir‐se acllaparat per l'aparent manca
m
de ttemps i esp
pai de
m conrear una major sensació d'amplitud, flux, i d'eleecció de viu
ure la
vida, com
vida verttaderamentt “en propòòsit”.



Adquirir noves perrspectives i tècniques pràctiquess que es pooden aplicaar de
manera alineada am
mb els obje ctius i prop
pòsits del tre
eball, de l’oorganització
ó o de
la comun
nitat a la qu
ue es serveixx.



Experimentar el poder
p
de l'atenció plena
p
compartida peer mobilitzar la
intel∙ligèència i la saviesa coll∙lectiva, ap
portant una presènciia i autentticitat
completa al treball i a les interraccions personals.

Traducció:


Es disposarà de traducció de m
manera que
e es podran
n seguir less activitats sense
s
cap dificcultat. Els Leveys trebballen sovin
nt amb tra
aducció connsecutiva en
e els
múltiples llocs del món
m en els qque realitze
en els seus ensenyame
e
nts.

EL LLOC ‐ LA
A BARTR
RA
http:://www.labartra.com/
La Baartra és un refugi situat al cor dee les muntanyes de Prades a un a altitud de
e 725
metrres. Perfectament cond
dicionat pe r aquestes activitats, és
é un lloc m
molt acollido
or, on
l'ento
orn salvatgee t'envolta, on l'aire quue es respirra et fa perccebre les ollors que dessprèn
la naatura i on la manca de contaminac
c
ció lumínicaa facilita con
ntemplar l’uunivers.
La Baartra té unaa llarga histtòria que ess remunta a l'època ne
eolítica i deels ibers. Al segle
XVIII s'hi assenttà la pagesia de munttanya, que hi va roma
andre fins a la dècadaa dels
uedar
seixaanta del seegle passatt. El petit llogaret format per cinc famíílies, va qu
desh
habitat i pro
ogressivame
ent es va ddeteriorar. Divuit anyss després, ees va iniciar una
n restaurarr‐se una ppart i tornaar‐hi a viure, practicaant l'agricu
ultura
novaa etapa, en
ecolò
ògica.

4

LA BA
ARTRA, COM ARRIBAR
R‐HI
httpss://sites.go
oogle.com/ssite/labartrra2/on‐este
em
La Baartra es tro
oba a la carretera TV‐77044 de La Riba a Fare
ena. En el KKm 11 s’agaafa un
desviament a laa dreta quan s’hi va dees de La Ribaa que és el camí normaal amb cotxxe (no
es po
ot anar des de Rojals!).. A La Bartraa hi ha forçaa disponibilitat d’aparccament.
Es reecomana an
nar junts pe
er reduir l’im
mpacte d’em
missions. Així, en el fuull d’inscripcció es
demaanarà la disponibilita
d
at per com
mpartir cottxe i l’organització een facilitarà els
contaactes.

ESTA
ADA A LA BARTRA
B
Dorm
mir
La Bartraa disposa de
d diferentss edificis on hi ha habitacions pper 1, 2, 3, 4 i 6
personess i també disposa d’haabitació com
munitària i casetes
c
de ffusta. Els baanys i
les dutxees són comp
partides en diferents espais.
e
L’organittzació distribuirà les peersones en els diferentts tipus d’alllotjaments.
Important:
 S’han de
e portar lleençols per llit de 90x190. Tamb é es pot portar
p
alternativament sacc de dormir. Coixins, coixineres i mantes estan
disponibles.
 S’ha de portar
p
tovalllola.
Menjar
La Bartraa disposa de
d menjadoor comunitaari per unes 40 perso nes. Després de
cada àpaat, cada un es renta ells plats. El menjar
m
és vegetarià
v
i ees pot adap
ptar a
personess veganes.
Interrnet
Hi ha con
nnexió a intternet a la B
Biblioteca
Fumaar
Hi ha un “Punt per a fumadors”” habilitat a l’efecte. No
N es pot fum
mar en cap altre
dels espaais interiorss i exteriors del recinte
e.
Climaa
Totes less habitacion
ns, sales i esspais comun
ns compten amb calefaacció.
El clima en
e aquestess dates sol sser força su
uau i pot permetre bannyar‐se a la bassa
natural. Portar banyyador per sii és el cas!

5

INSCRIPCIO
ONS
1. P
Preinscripció:


Atès quee hi ha place
es limitadess, abans de fer la inscripció, cal ennviar un correu
electrònic a l’organització (reti rleveys@gm
mail.com ) amb
a
el/s noom/s i cogno
om/s
de la/es persona/ess que es vol /en inscriurre i esperar resposta.

2. Inscripció (un cop s’ha rebut
r
respostta de l’organittzació confirm
mant que hi haa places lliure
es):


Fer el paagament de
e la Matrícu
ula de la inscripció sego
ons l’opció escollida.



Enviar el full d’inscrripcions em
mplenat (un
n per a cada persona) j untament amb
a
la còpia del resguarrd del paga ment a l’orrganització (retirleveys@
(
@gmail.com
m ).
Posteriorment l’organització ennviarà un co
orreu confo
orme s’està inscrit.



Important:
P
Període i terrminis d’insscripció:



Inscrripció prime
erenca “earrly bird”: fin
ns el 15 de setembre
s
Inscrripció normal: del 16 d e setembre
e al 30 de se
etembre
Es tin
ndrà en consideració laa data de trransferència
a del pagam
ment de
Matrrícula com a dia de la innscripció effectiva

P
Pagament de
d l’allotjam
ment
 El pagament de l’allotjame nt es farà en efectiu a La Bartra.

PREEUS I PA
AGAMENT
T
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PAG
GAMENT
El paagament de la Matrícula es farà peer transferè
ència bancària al comptte corrent de
d
Catalunya Caixaa amb IBAN:: ES98 20133 1240 1602
2 0007 2114
4
ncia COGNO
OM‐LEVEYS. Si el pagam
ment es fa pper a dues
Fer cconstar en laa transferèn
perso
ones al matteix temps fer
f constar CCOGNOM‐C
COGNOM‐LEVEYS.
Reco
orda: el pagament de l’’allotjamentt es farà en efectiu a La
a Bartra.

REIN
NTEGRAMEN
NT MATRÍCULA
Fins el 15 de settembre es reintegrarann les quantitats abonad
des notifica nt‐ho a
l’orgaanització reetirleveys@gmail.com.

OR
RGANITZA
ACIÓ I CO
ONTACTEES
Aqueest esdeven
niment form
ma part de lees activitatss del Hub Co
oevolució.
I quèè és el Hub Coevolució?
Duraant els darreers dos anyss i mig, el CCampus d'Exxcel∙lència Internacionaal Catalunya Sud
(CEIC
CS), coordin
nat per la URV, ha ppromogut diferents
d
iniiciatives dee consciencciació,
form
mació i aplicaació relacio
onades ambb competències avançades per al ccanvi individual i
col∙leectiu: intrap
personals, re
elacionals i col∙laboratives.
Aqueestes iniciatives han fet emergi r una com
munitat de persones interessade
es en
ensenyar, apren
ndre, compartir i impllementar aquestes competènciess en els en
ntorns
onal, professsional i social. El 22 dde novembre del 2014
4, les energgies que s’havien
perso
anat generant es
e van plasm
mar en el naaixement de
el que s’ha anomenat Hub Coevolució,
d complicitats que té com a prop
pòsit accele
erar la incorrporació efe
ectiva
un esspai obert de
d’aqu
uestes com
mpetències en la noostra societat per fe
er‐la més conscient, més
coop
perativa, méés sàvia, mé
és humana.
EQU
UIP ORGAN
NITZADOR DEL
D RETIRLEEVEYS
Jordii Cartanyà, Carles
C
Caste
ellote, Gabrriela Espino
osa, Anna Sa
anto, Anna SSegarra, Olgga
Segú
ú, Karina Sim
mieli
CON
NTACTE
Per q
qualsevol qüestió relaccionada am
mb l’esdeveniment con
ntactar ambb:
retirlleveys@gm
mail.com

